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Pozměňovací návrh 18
Oreste Rossi
Návrh směrnice
Návrh na zamítnutí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro 
průmysl, výzkum a energetiku jako 
příslušný výbor, aby návrh Komise zamítl.

Or. it

Odůvodnění

Návrh směrnice je v rozporu s čl. 194 odst. 2 odrážkou 2 Smlouvy o fungování Evropské unie 
a se závěry z mimořádného zasedání Rady pro energetiku ze dne 4. února 2011. Jedná se 
zejména o to, že ustanovení článků 3, 10 a čl. 19 odst. 7 nerespektují zásady subsidiarity 
a proporcionality, protože do budoucna členským státům ukládají závazné vnitrostátní cíle
v oblasti energetické účinnosti a technologií.

Pozměňovací návrh 19
Theodoros Skylakakis
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 

(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 
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a vytvářet kvalitní pracovní místa 
v některých odvětvích, jež s energetickou 
účinností souvisejí.

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.

Or. en

Odůvodnění

Energetická účinnost, když je prováděna řádně, může na místní úrovni vést k vytváření 
pracovních míst, jež mohou střednědobě a dlouhodobě zůstat zachována a odolat světové 
hospodářské soutěži.

Pozměňovací návrh 20
Christa Klaß, Peter Liese
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 21
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Evropský parlament ve svém usnesení 
za dne 15. prosince 2010 o revizi akčního 

Evropský parlament ve svém usnesení za 
dne 15. prosince 2010 o revizi akčního 
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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.

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 energetických úspor v roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Dne 22. června 2011 posouzení 
dopadu provedené Evropskou komisí 
ukázalo, že k zajištění splnění celkového 
cíle uspořit 20 % spotřeby energie by byly 
závazné cíle energetické účinnosti pro 
spotřebu primární energie mnohem 
vhodnější než orientační vnitrostátní cíle 
energetické účinnosti. Kromě toho je 
v posouzení dopadu naznačeno, že 
závazné cíle by umožnily členským státům 
větší pružnost při navrhování vhodných 
opatření ke zlepšení energetické účinnosti, 
jež se budou v různých členských státech 
lišit.
[1] SEK(2011) 779

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) V souvislosti s tím je nezbytné 
aktualizovat právní rámec Unie pro 
energetickou účinnost směrnicí sledující 
celkový cíl v oblasti energetické účinnosti
– uspořit 20 % spotřeby primární energie 
Unie do roku 2020 a energetickou 
účinnost po roce 2020 dále zvyšovat. Za 
tím účelem by měla vytvořit společný 
rámec podporující energetickou účinnost 
v Unii a realizovat konkrétní opatření 
zaměřená na provádění některých návrhů 
obsažených v plánu pro energetickou 
účinnost 2011 a využít významného 
nevyužitého potenciálu úspor energie, 
který specifikuje.

(10) V souvislosti s tím je nezbytné 
aktualizovat právní rámec Unie pro 
energetickou účinnost směrnicí sledující 
celkový cíl v oblasti energetické účinnosti 
– uspořit 20 % spotřeby primární energie 
Unie do roku 2020 a stanovit cíle dalších 
úspor energie do roku 2025 a 2030. Za tím 
účelem by měla vytvořit společný rámec 
podporující energetickou účinnost v Unii 
a realizovat konkrétní opatření zaměřená 
na provádění některých návrhů obsažených 
v plánu pro energetickou účinnost 2011 
a využít významného nevyužitého 
potenciálu úspor energie, který specifikuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Pokud tento 
přístup nebude úspěšný, bylo by však nutné 
posílit politický rámec jeho doplněním 
o systém závazných cílů. V první fázi by 
proto od členských států mělo být 
vyžadováno, aby stanovily vnitrostátní cíle, 
systémy a programy ke zvyšování 
energetické účinnosti. Mělo by být 
ponecháno na nich, aby rozhodly, zda by 
tyto cíle měly být na jejich území závazné 
nebo orientační. Ve druhé fázi by tyto cíle 
a individuální úsilí každého členského 

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Pokud tento 
přístup nebude úspěšný, bylo by však nutné 
posílit politický rámec jeho doplněním 
o systém závazných cílů. V první fázi by 
proto od členských států mělo být 
vyžadováno, aby stanovily vnitrostátní cíle, 
systémy a programy ke zvyšování 
energetické účinnosti. Mělo by být 
ponecháno na nich, aby rozhodly, zda by 
tyto cíle měly být na jejich území závazné 
nebo orientační. Ve druhé fázi by tyto cíle 
a individuální úsilí každého členského 
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státu, spolu s údaji o dosaženém pokroku, 
měla zhodnotit Komise, aby posoudila 
pravděpodobnost dosažení celkového cíle 
Unie a to, zda toto individuální úsilí je ke 
splnění společného cíle dostatečné. Komise 
by proto pomocí svého revidovaného 
legislativního rámce a v procesu realizace 
strategie Evropa 2020 měla provádění 
vnitrostátních programů energetické 
účinnosti pozorně sledovat. Pokud toto 
hodnocení ukáže, že dosažení celkového 
cíle EU není pravděpodobně, měla by
Komise navrhnout povinné vnitropolitické 
cíle na rok 2020 s přihlédnutím 
k individuálním výchozím pozicím 
členských států, jejich hospodářským 
výsledkům a včasnosti přijímaných 
opatření.

státu, spolu s údaji o dosaženém pokroku, 
měla zhodnotit Komise, aby posoudila 
pravděpodobnost dosažení celkového cíle 
Unie a to, zda toto individuální úsilí je ke 
splnění společného cíle dostatečné. Komise 
by proto pomocí svého revidovaného 
legislativního rámce a v procesu realizace 
strategie Evropa 2020 měla provádění 
vnitrostátních programů energetické 
účinnosti pozorně sledovat. Pokud toto 
hodnocení ukáže, že dosažení celkového 
cíle EU není pravděpodobně, bude muset
Komise navrhnout další akci na rok 2020 
s přihlédnutím k individuálním výchozím 
pozicím členských států, jejich 
hospodářským výsledkům a včasnosti 
přijímaných opatření.

Or. fi

Pozměňovací návrh 25
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Pokud tento 
přístup nebude úspěšný, bylo by však 
nutné posílit politický rámec jeho 
doplněním o systém závazných cílů. 
V první fázi by proto od členských států 
mělo být vyžadováno, aby stanovily
vnitrostátní cíle, systémy a programy ke 
zvyšování energetické účinnosti. Mělo by 
být ponecháno na nich, aby rozhodly, zda 
by tyto cíle měly být na jejich území 
závazné nebo orientační. Ve druhé fázi by 
tyto cíle a individuální úsilí každého 

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. 
Prostřednictvím stanovení povinných 
vnitrostátních cílů úspor energie, 
založených na mechanismu sdílení úsilí 
mezi členskými státy, Unie dokáže zajistit 
splnění cíle celoevropských úspor energie, 
který je velmi důležitý pro politiku 
v oblasti klimatu, konkurenceschopnost, 
ekologickou přeměnu hospodářství 
i vytváření pracovních míst. Tento přístup 
by přitom byl přínosný, neboť by 
umožňoval členským státům upravit na 
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členského státu, spolu s údaji 
o dosaženém pokroku, měla zhodnotit 
Komise, aby posoudila pravděpodobnost 
dosažení celkového cíle Unie a to, zda toto 
individuální úsilí je ke splnění společného 
cíle dostatečné. Komise by proto pomocí 
svého revidovaného legislativního rámce 
a v procesu realizace strategie 
Evropa 2020 měla provádění 
vnitrostátních programů energetické 
účinnosti pozorně sledovat. Pokud toto 
hodnocení ukáže, že dosažení celkového 
cíle EU není pravděpodobně, měla by 
Komise navrhnout povinné vnitropolitické 
cíle na rok 2020 s přihlédnutím 
k individuálním výchozím pozicím 
členských států, jejich hospodářským 
výsledkům a včasnosti přijímaných 
opatření.

míru opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti v závislosti na jejich vnitrostátní 
situaci a prioritách.

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Pokud tento 
přístup nebude úspěšný, bylo by však 
nutné posílit politický rámec jeho 
doplněním o systém závazných cílů.
V první fázi by proto od členských států 
mělo být vyžadováno, aby stanovily 
vnitrostátní cíle, systémy a programy ke 
zvyšování energetické účinnosti. Mělo by 
být ponecháno na nich, aby rozhodly, zda 
by tyto cíle měly být na jejich území 
závazné nebo orientační. Ve druhé fázi by 

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních opatření, 
založených na závazných vnitrostátních 
cílech, podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. V první fázi 
by proto od členských států mělo být 
vyžadováno, aby stanovily závazné 
vnitrostátní cíle, systémy a programy ke 
zvyšování energetické účinnosti, založené 
na jednoznačné dohodě o sdílení úsilí. 
Komise by proto pomocí svého 
revidovaného legislativního rámce 
a v procesu realizace strategie Evropa 2020 
měla provádění vnitrostátních programů 
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tyto cíle a individuální úsilí každého 
členského státu, spolu s údaji 
o dosaženém pokroku, měla zhodnotit 
Komise, aby posoudila pravděpodobnost 
dosažení celkového cíle Unie a to, zda toto 
individuální úsilí je ke splnění společného 
cíle dostatečné. Komise by proto pomocí 
svého revidovaného legislativního rámce 
a v procesu realizace strategie Evropa 2020 
měla provádění vnitrostátních programů 
energetické účinnosti pozorně sledovat.
Pokud toto hodnocení ukáže, že dosažení 
celkového cíle EU není pravděpodobně, 
měla by Komise navrhnout povinné
vnitropolitické cíle na rok 2020 
s přihlédnutím k individuálním výchozím 
pozicím členských států, jejich 
hospodářským výsledkům a včasnosti 
přijímaných opatření.

energetické účinnosti pozorně sledovat 
a v případě nutnosti je změnit.

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 

(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 pro každý členský 
stát vlastní nákladově efektivní a jinak 
energeticky úsporná opatření a opatření 
týkající se energetické účinnosti budov ve 
vlastnictví veřejných subjektů s cílem 
zlepšit jejich energetické ukazatele.
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nule a stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 
19. května 2010 o energetické náročnosti 
budov. 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.

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 budov. 
Energeticky úsporná opatření a opatření 
týkající se energetické účinnosti veřejných 
budov doplňují 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. Důležitou roli hraje i stavební 
materiál, neboť samotná stavba má stále 
větší podíl na celkové spotřebě energie. 
Podporou stavebních materiálů s nízkými 
emisemi, jako je dřevo, v celoevropském 
měřítku by se snížila zátěž, kterou pro 
životní prostředí představuje stavebnictví.

Or. fi

Odůvodnění

Směrnice o energetické účinnosti by měla také podporovat efektivnost nákladů. Veřejné 
finance členských států si nedokážou poradit se zbytečnými a z hlediska nákladů 
nehospodárnými renovacemi. Rozsáhlejší renovace za účelem dosažení energetické účinnosti 
by měly být spojeny s běžnými opravami prováděnými během životnosti budovy. Směrnice by 
navíc měla zohledňovat i stavební materiály.

Pozměňovací návrh 28
Sirpa Pietikäinen

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 

(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 
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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.

srovnání s rokem 1990. Aby se zajistilo
takové snížení, je nutné, aby si tato 
směrnice uchovala dlouhodobou 
perspektivu a stanovila plány do roku 
2050 týkající se drastického snižování 
spotřeby energie jak soukromých, tak také 
veřejných budov. Budovy ve vlastnictví 
veřejných subjektů nebo budovy, v nichž 
tyto subjekty sídlí, tvoří značnou část fondu 
budov a jsou velmi dobře viditelné ve 
veřejném životě. Je proto vhodné stanovit 
dlouhodobý cíl a roční tempo zlepšení 
energetické náročnosti pro budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů nebo pro 
budovy, v nichž tyto subjekty sídlí. Toto 
opatření by vyžadovalo větší tempo
renovací a rozsáhlejší renovace – sice by 
jím 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 
budov, ale bude ve skutečnosti sloužit 
k usnadnění toho, aby byly uvedené 
povinnosti splněny. 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 29
Frédérique Ries

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 

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
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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.

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 na 
používání stavebních materiálů, vybavení 
a výrobků s nízkými emisemi. Pokud se 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti týkají veřejných budov, jako 
jsou například zařízení denní péče, mělo 
by být prováděno posouzení dopadu na 
zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Evropané stráví většinu svého času v uzavřených prostorech. Kvalita vnitřního ovzduší proto 
rozhodujícím způsobem ovlivňuje jejich zdraví a je významným faktorem chronických 
onemocnění, jako je astma nebo alergie. Při renovacích budov za účelem lepší energetické 
účinnosti by se měla řešit možná zdravotní rizika, tedy například riziko plynoucí 
z nedostatečného proudění vzduchu kvůli lepšímu těsnění a škodlivých emisí ze stavebních 
materiálů a konstrukčních prvků.



AM\882704CS.doc 13/108 PE475.843v02-00

CS

Pozměňovací návrh 30
Linda McAvan, Åsa Westlund

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 
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 

(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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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.

Or. en

Odůvodnění

Systém vzájemného uznávání úspor energie by reálně znamenal, že by spotřebitelé v jednom 
členském státě 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 31
Vladko Todorov Panayotov

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 přístupnost energetických auditů. 
Energetické audity by měly být pro velké 
podniky povinné a pravidelné, neboť 
úspory energie mohou být značné.

Or. en

 Pozměňovací návrh 32
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

 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 zaváděny pouze v těch případech, 
pokud jejich konečný užitek vyváží 
náklady na zavedení a tyto náklady se 
nestanou výraznější další zátěží pro 
konečného spotřebitele;

Or. lt

Pozměňovací návrh 33
Vladko Todorov Panayotov

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 malým 
a středním podnikům a zjednodušených 
postupů a formulářů žádostí pro žádání 
o finanční prostředky a/nebo o začlenění 
do vnitrostátní energetické soustavy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/75/EU ze dne 
24. listopadu 2010 o průmyslových 
emisích zahrnuje energetickou účinnost 
mezi kritéria pro určení nejlepších 
dostupných technik, které by měly sloužit 
jako vodítko pro stanovení podmínek 
povolení pro zařízení v jeho oblasti 
působnosti, včetně spalovacích zařízení 
s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem 50 MW nebo více. Tato 
směrnice však dává členským státům 
možnost nevztahovat požadavky týkající se 
energetické účinnosti na spalovací 
jednotky nebo jiné jednotky vylučující 
oxid uhličitý na místě v případě činností 
uvedených v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství. Aby se zajistilo 
významné zvýšení energetické účinnosti 
v zařízeních na výrobu elektřiny a tepla na 
rafinaci ropy a plynu, měly by být 
aktuální hodnoty energetické účinnosti 
sledovány a porovnávány s příslušnými 
hodnotami energetické účinnosti 
spojenými s využitím nejlepších 
dostupných technik. Komise by měla 
porovnávat úrovně energetické účinnosti 
a pokud se vyskytnou výrazné rozdíly mezi 
aktuálními hodnotami energetické 
účinnosti a úrovněmi spojenými 
s využitím nejlepších dostupných technik, 
zvážit navržení dalších opatření. Získané 
informace týkající se aktuálních hodnot 
energetické účinnosti by také měly být 

vypouští se
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využity při přezkumu harmonizovaných 
referenčních hodnot účinnosti pro 
oddělenou výrobu tepla a elektřiny, jak to 
stanoví rozhodnutí Komise 2007/74/ES ze 
dne 21. prosince 200631.
__________________
31. Úř. věst. L 32 ze dne 6. 2. 2007, s. 183.

Or. it

(Viz pozměňovací návrh, kterým se ruší čl. 19 odst. 5.)

Pozměňovací návrh 35
János Áder

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích29 zahrnuje 
energetickou účinnost mezi kritéria pro 
určení nejlepších dostupných technik, které 
by měly sloužit jako vodítko pro stanovení 
podmínek povolení pro zařízení v jeho 
oblasti působnosti, včetně spalovacích 
zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem 50 MW nebo více. Tato směrnice 
však dává členským státům možnost 
nevztahovat požadavky týkající se 
energetické účinnosti na spalovací 
jednotky nebo jiné jednotky vylučující oxid 
uhličitý na místě v případě činností 
uvedených v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství30. Aby se zajistilo 
významné zvýšení energetické účinnosti 
v zařízeních na výrobu elektřiny a tepla na 
rafinaci ropy a plynu, měly by být aktuální 
hodnoty energetické účinnosti sledovány 
a porovnávány s příslušnými hodnotami 

(28) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích29 zahrnuje 
energetickou účinnost mezi kritéria pro 
určení nejlepších dostupných technik, které 
by měly sloužit jako vodítko pro stanovení 
podmínek povolení pro zařízení v jeho 
oblasti působnosti, včetně spalovacích 
zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem 50 MW nebo více. Tato směrnice 
však dává členským státům možnost 
nevztahovat požadavky týkající se 
energetické účinnosti na spalovací 
jednotky nebo jiné jednotky vylučující oxid 
uhličitý na místě v případě činností 
uvedených v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství30. Aby se zajistilo 
významné zvýšení energetické účinnosti 
v zařízeních na výrobu elektřiny a tepla, 
měly by být aktuální hodnoty energetické 
účinnosti sledovány a porovnávány 
s příslušnými hodnotami energetické 
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energetické účinnosti spojenými s využitím 
nejlepších dostupných technik. Komise by 
měla porovnávat úrovně energetické 
účinnosti a pokud se vyskytnou výrazné 
rozdíly mezi aktuálními hodnotami 
energetické účinnosti a úrovněmi 
spojenými s využitím nejlepších 
dostupných technik, zvážit navržení dalších 
opatření. Získané informace týkající se 
aktuálních hodnot energetické účinnosti by 
také měly být využity při přezkumu 
harmonizovaných referenčních hodnot 
účinnosti pro oddělenou výrobu tepla 
a elektřiny, jak to stanoví rozhodnutí 
Komise 2007/74/ES ze dne 21. prosince 
200631.

účinnosti spojenými s využitím nejlepších 
dostupných technik. Komise by měla 
porovnávat úrovně energetické účinnosti 
a pokud se vyskytnou výrazné rozdíly mezi 
aktuálními hodnotami energetické 
účinnosti a úrovněmi spojenými s využitím 
nejlepších dostupných technik, zvážit 
navržení dalších opatření. Získané 
informace týkající se aktuálních hodnot 
energetické účinnosti by také měly být 
využity při přezkumu harmonizovaných 
referenčních hodnot účinnosti pro 
oddělenou výrobu tepla a elektřiny, jak to 
stanoví rozhodnutí Komise 2007/74/ES ze 
dne 21. prosince 200631.

Or. en

Pozměňovací návrh 36
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

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.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 37
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

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 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. Členské 
státy by měly zajistit dodržování důležitých 
milníků, které bude nutno splnit v rámci 
vydání certifikace, navržených Komisí.

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Anja Weisgerber, Peter Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Nezbytného zvýšení energetické 
účinnosti se nepodaří dosáhnout bez 
rozsáhlé změny myšlení ve 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. Je 
tedy důležitá energetická výchova, tak aby 
se následujícím generacím mohlo 
vysvětlit, jak svým životním stylem 
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a osobním chováním mohou přispět 
k účinnému využití energie. Členské státy 
by proto měly přijmout opatření vhodná 
k tomu, aby se podpořila školní 
energetická výchova, a to zejména 
s ohledem na znalosti toho, jak může 
každý jedinec svým osobním chováním 
přispět k účinnějšímu a udržitelnějšímu 
využití energie.

Or. de

Odůvodnění 

Chceme-li podporovat udržitelné využívání energie, musíme začít u příštích generací, které 
mají vysoký potenciál k šetření, pokud se děti už od raného věku budou vychovávat 
k odpovědnému využívání energie.

Pozměňovací návrh 39
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33 a) 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 fondů soudržnosti v období let 2014-
2020 výrazně zvýší. Toto financování bude 
rozhodující pro splnění cílů vymezených 
touto směrnicí.

Or. fr

Pozměňovací návrh 40
Cristina Gutiérrez-Cortines
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Evropská komise a členské státy se 
zavazují k vytvoření linií výzkumu, které 
budou zaměřeny na hledání vhodných 
technologií k využití v historických 
budovách, a to ve všech hlediscích 
spojených s používáním obnovitelných 
energií, s instalací inteligentních měřičů 
a dalších technologií, které mají být 
v těchto budovách používány, a dále se 
zavazují k šíření výsledků již 
uskutečněných výzkumů.

Or. es

Pozměňovací návrh 41
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33b) Vzhledem k charakteristikám 
historických budov by bylo vhodné 
zkoumat odlišné způsoby spotřeby energie
s ohledem na izolační vlastnosti 
tradičních budov, jejich přizpůsobení 
okolnímu prostředí a osvědčené postupy, 
které uplatňovala tradiční společnost při 
využívání a fungování těchto budov.

Or. es

Pozměňovací návrh 42
Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34
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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 Komise sestaví hodnoticí 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 43
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 44
Richard Seeber, Peter Liese
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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 
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.

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 45
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37 a (nový)
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Text proposed by the Commission Pozměňovací návrh

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

Or. lt

Pozměňovací návrh 46
Vladko Todorov Panayotov

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 v rámci přípravné 
činnosti povede konzultace, a to 
i s příslušným výborem Evropského
parlamentu a na odborné úrovni.

Or. en

Pozměňovací návrh 47
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout 

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

Unie dosáhnout do roku 2020 úspory 
primární energie o 20 % ve srovnání 
s rokem 2007 a vytvořit podmínky pro 
další zvyšování energetické účinnosti i po 
tomto datu.

Or. en

Pozměňovací návrh 48
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Tato směrnice zavádí společný rámec 
opatření na podporu energetické účinnosti 
v Unii s cílem zajistit splnění základního
cíle Unie, kterým je dosáhnout do roku 
2020 zvýšení energetické účinnosti o 20 % 
a vytvořit podmínky pro další zvyšování 
energetické účinnosti i po tomto datu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží právní základ a závěry mimořádného zasedání Evropské 
rady o otázce energetiky ze dne 4. února 2011. Dále má také za cíl reagovat na zásadu, že 
energetická účinnost znamená úspory energie, a nikoli naopak.

Pozměňovací návrh 49
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout 
do roku 2020 úspory primární energie 

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

o 20 %, čemuž odpovídá roční snížení 
spotřeby primární energie o 1474 Mtoe 
v roce 2020, a vytvořit podmínky pro další 
zvyšování energetické účinnosti i po tomto 
datu.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož otázka, jakým způsobem měřit zvyšování energetické účinnosti a pokrok na cestě 
k 20% cíli, je jednou z hlavních třecích ploch, je užitečné výslovně uvést, co se v článku 
rozumí cílem.

Pozměňovací návrh 50
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout 
do roku 2020 úspory primární energie 
alespoň o 20 % a vytvořit podmínky pro 
další zvyšování energetické účinnosti do 
roku 2025, 2030 i poté.

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Linda McAvan, Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie 
dosáhnout do roku 2020 úspory primární 

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit, že do roku 2020 bude 
dosaženo úspory primární energie o 25 %
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energie o 20 % a vytvořit podmínky pro 
další zvyšování energetické účinnosti i po 
tomto datu.

a vytvořeny podmínky pro další zvyšování 
energetické účinnosti i po tomto datu.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o energetické účinnosti by měla zavést závazný cíl snížení spotřeby energie do roku 
2020 o 25 % – v souladu se stanoviskem výboru ENVI z roku 2010 k akčnímu plánu pro 
energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 52
Anja Weisgerber, 

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit prostřednictvím zvýšení 
energetické účinnosti splnění cíle Unie 
dosáhnout úspory primární energie o 20 %,
měřeno vzhledem k předpovědím pro 
rok 2020, a vytvořit podmínky pro další 
zvyšování energetické účinnosti i po tomto 
datu.

Or. de

Odůvodnění

Formulace cíle směrnice by se měla opírat o závěry, které na Evropské radě v březnu 2007 
přijali hlavy států nebo předsedové vlád.

Pozměňovací návrh 53
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, a stanoví zavedení 
orientačních vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Toto pozměněné znění lépe odráží právní základ a závěry mimořádného zasedání Rady 
o otázce energetiky konané dne 4. února 2011.

Pozměňovací návrh 54
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, a stanoví závazné 
vnitrostátní cíle energetické účinnosti do 
roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 protichůdné pobídky 
pro velké výrobce energie, zaměřené na 
podporu energetické účinnosti, a stanoví 
zavedení vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti do roku 2020.

Or. el

Odůvodnění

V oblastech, kde fungování trhu ve větším, masivnějším měřítku selhává a vznikají tak velké 
hospodářské, environmentální a sociální náklady, musí existovat pokyny k provádění této 
politiky.

Pozměňovací návrh 56
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Budovy zvláštní architektonické, 
historické či kulturní hodnoty jsou 
vzhledem ke svým určitým technickým 
a estetickým parametrům z minimálních 
požadavků stanovených touto směrnicí 
vyňaty. Členské státy by proto měly mít 
možnost případ od případu a po 
konzultaci se zástupci odborníků na 
kulturní dědictví v každé ze zemí 
rozhodnout, zda je nutné tuto výjimku pro 
konkrétní takovou budovu využít.

Or. en
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Pozměňovací návrh 57
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. „úsporami energie“ množství ušetřené 
energie určené měřením nebo odhadem 
spotřeby před provedením jednoho či více 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
a po něm, při zajištění standardních 
vnějších podmínek, které spotřebu energie 
ovlivňují;

Or. en

Pozměňovací návrh 58
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „energetickou službou“ fyzický 
prospěch, užitek nebo dobro získané 
kombinací energie s energeticky účinnými 
technologiemi nebo činnostmi, které 
mohou zahrnovat provozní činnosti, údržbu 
a kontrolu nezbytnou pro dodání služby, 
jež je dodávána na základě smlouvy a u níž 
bylo prokázáno, že za normálních 
okolností vede k ověřitelnému 
a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení 
energetické účinnosti nebo k úsporám 
primární energie;

3. „energetickou službou“ fyzický 
prospěch, užitek nebo dobro získané 
kombinací energie se systémy pro 
hospodaření s energií a/nebo energeticky 
účinnými technologiemi nebo činnostmi, 
které mohou zahrnovat provozní činnosti, 
údržbu a kontrolu nezbytnou pro dodání 
služby, jež je dodávána na základě 
smlouvy a u níž bylo prokázáno, že za 
normálních okolností vede k ověřitelnému 
a měřitelnému či odhadnutelnému zvýšení 
energetické účinnosti nebo k úsporám 
konečné spotřeby energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Judith A. Merkies
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „veřejnými subjekty“ „veřejní 
zadavatelé“ podle definice ve směrnici 
2004/18/ES;

4. „veřejnými subjekty“ „veřejní 
zadavatelé“ podle definice ve směrnici 
2004/18/ES a subjekty, které poskytují
bydlení jako součást služeb obecného 
zájmu, jehož hlavním znakem je 
regulované nájemné nebo dostupnost pro 
nájemníky podmíněná ověřením výše 
jejich prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „veřejnými subjekty“ „veřejní 
zadavatelé“ podle definice ve směrnici 
2004/18/ES;

4. „veřejnými subjekty“ „veřejní 
zadavatelé“ podle definice ve směrnici 
2004/18/ES s výjimkou obecních bytových 
podniků;

Or. de

Odůvodnění

Na obecní bytové podniky by se povinnost provádět renovace neměla vztahovat. Vede to 
k narušení hospodářské soutěže na úkor veřejných bytových podniků oproti jejich čistě 
soukromým konkurentům na bytovém trhu. Obecní bytové podniky musí mít možnost 
rozhodovat o ekonomicky proveditelných renovacích samy, má-li se zabránit neúnosnému 
a nesociálnímu zvyšování nájmů nájemcům v obecních bytech.

Pozměňovací návrh 61
Karl-Heinz Florenz
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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 
k vlastníkovi distribuční soustavy a které 
se nacházejí v oblasti zásobované 
uzavřenou distribuční soustavou;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je důsledek pozměňovacího návrhu k čl. 6 odst. 1 – nového 
pododstavce. 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 62
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „poskytovatelem energetických služeb“ 
fyzická nebo právnická osoba, která 
dodává energetické služby nebo jiná 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
zařízení konečného zákazníka či v rámci 
jeho budovy;

11. „společností poskytující energetické 
služby (ESCO)“ fyzická nebo právnická 
osoba, která dodává energetické služby 
nebo jiná opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti zařízení konečného zákazníka či 
v rámci jeho budovy;

(Tento pozměňovací návrh se týká celého 
textu.)

Or. en
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Odůvodnění

Pojem „společnost poskytující energetické služby“ je název obecně uznávaný na trhu, který 
používají osoby nabízející služby, spotřebitelé, tvůrci politik a další zainteresované strany. 
Jeho použití také zaručuje jednotnost v rámci směrnice a s jinými právními předpisy EU. 
Použití jiného termínu může způsobit nejasnosti a mohlo by vést k rozdílným výkladům 
a zneužití.

Pozměňovací návrh 63
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „reakcí na spotřebu“ změny v užívání 
koncovými uživateli elektřiny či 
malovýrobci vzhledem k jejich 
nynější/běžné spotřebě/rozvržení čerpání 
v reakci na změny cen elektřiny a/nebo 
platby pobídek, které mají užívání 
elektřiny vyrovnat, nebo v reakci na přijetí 
nabídky spotřebitele, jež může být podána 
samostatně nebo prostřednictvím 
seskupení, prodávat snížení spotřeby za 
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.

Or. en

Odůvodnění

Reakce na spotřebu je klíčový pojem, který je ve směrnici definován, 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.
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Pozměňovací návrh 64
Sirpa Pietikäinen

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 
audit vysoce kvalitního investičního 
stupně týkající se získávání dostatečných 
informací o aktuální energetické 
náročnosti průmyslových zařízení, 
průmyslových postupů a staveb nebo
soukromých nebo veřejných služeb. Audit 
identifikuje a kvantifikuje nákladově 
efektivní úspory a činí doporučení 
k realizaci těchto úspor a zlepšování 
energetické náročnosti. Základem pro tyto 
výpočty musí být náklady na životní cyklus 
a přínosy životního cyklu a zároveň se 
zohlední proměnné prvky, jako je chování 
uživatele či nájemce. To poskytuje 
vlastníkům a správcům zařízení a budov, 
podnikům, společnostem poskytujícím 
energetické služby a investorům vysoký 
stupeň jistoty, pokud jde o projektové 
náklady a očekávané úspory a rizika.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Frédérique Ries

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 

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 
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nákladově efektivních úspor energie 
a podává zprávy o zjištěních;

nákladově efektivních úspor energie, které 
berou v úvahu možné dopady na zdraví,
a podává zprávy o zjištěních;

Or. en

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 66
Oreste Rossi

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 o opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, podle kterého úhrada 
za investice vložené poskytovatelem je ve 
vztahu ke smluvně stanovené zaručené 
míře zvýšení energetické účinnosti nebo 
k jinému stanovenému kritériu energetické 
účinnosti, například finančním úsporám 
nebo úsporám kilowatthodin;

Or. en

Odůvodnění

Záruky, které společnosti poskytující energetické služby nabízejí při sjednávání a prodávání 
smluv o energetické náročnosti, jsou důležitou součástí jejich vztahů se spotřebiteli. Navíc 
nejsou zaručené úspory jen finanční, ale týkají se rovněž kilowatthodin.

Pozměňovací návrh 67
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13
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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, 
ověřované a kontrolované během celého 
trvání smlouvy, kdy jsou investice (dílo, 
dodávky nebo služba) do tohoto opatření 
splaceny, ve vztahu ke smluvně stanovené 
míře zvýšení energetické účinnosti nebo 
k jinému stanovenému kritériu energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„mikrotechnologiemi k výrobě energie“ 
rozmanité maloobjemové technologie pro 
výrobu elektrické energie a tepla, které lze 
instalovat do domácností a také je mohou 
jednotlivé domácnosti využívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. „účinným dálkovým vytápěním 
a chlazením“ systém dálkového vytápění 

26. „účinným dálkovým vytápěním 
a chlazením“ systém dálkového vytápění 
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nebo chlazení, který používá alespoň 50 % 
tepla z obnovitelných zdrojů, odpadů, 
kombinované výroby nebo z kombinace 
těchto možností a jehož primární 
energetický faktor podle směrnice 
2010/31/EU je alespoň 0,8;

nebo chlazení, který používá alespoň 50 % 
tepla z obnovitelných zdrojů, odpadů, 
kombinované výroby nebo z kombinace 
těchto možností nebo jehož primární 
energetický faktor podle směrnice 
2010/31/EU je alespoň 0,8;

Or. pl

Pozměňovací návrh 70
Bas Eickhout

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 
konečné spotřeby energie alespoň o 80 % 
ve srovnání se stavem před renovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„programem reakce na spotřebu“ 
aplikace IKT umožňující spotřebitelům 
energie přizpůsobit svou poptávku po 
elektřině kolísání cen a dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Sirpa Pietikäinen
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. „rozsáhlou renovací“ komplexní 
energetická renovace budovy nebo 
skupiny budov zlepšující energetickou 
náročnost alespoň o 75 % ve srovnání se 
stavem před renovací;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 v roce 2020 byla alespoň 
nižší než cíl stanovený v příloze -1. Tyto 
závazné vnitrostátní cíle jsou v souladu 
s cílem Unie dosáhnout úspory energie 
alespoň o 20 % uvedeným v článku 1, 
čímž se spotřeba primární energie v EU 
omezuje na nanejvýš 1 353,50 Mtoe v roce 
2020, což představuje 80 % její spotřeby 
v roce 2007.

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
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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. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako 
absolutní míra konečné spotřeby nebo 
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. V úvahu je třeba vzít 
i opatření na snížení emisí skleníkových 
plynů a zvýšení využívání energie 
z obnovitelných zdrojů.

Or. fi

Odůvodnění

Používání primární energie jako ukazatele energetické úspornosti je problematické 
a v rozporu s cíli EU v oblasti obnovitelné energie. V členských státech, v nichž roste 
využívání například bioenergie, může spotřeba primární energie vzrůstat, protože bioenergie 
má nižší energetický obsah než fosilní paliva.

Pozměňovací návrh 75
Holger Krahmer

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 

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti. 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.
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státech a na úrovni Unie.

Or. en

Odůvodnění

Měli bychom se zaměřit spíše na energetickou účinnost než na čisté absolutní úspory a na to, 
že v hospodářství EU bude růst možný za předpokladu, že bude založen na vysoce účinných 
podnicích.

Pozměňovací návrh 76
Oreste Rossi

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. Členské státy stanoví orientační 
vnitrostátní cíl energetické účinnosti 
týkající se spotřeby primární energie v roce 
2020. Při stanovení těchto cílů zohlední 
základní cíl Unie, kterým je dosáhnout do 
roku 2020 zvýšení energetické účinnosti 
o 20 %, opatření stanovená touto směrnicí, 
opatření k dosažení vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti přijatá podle čl. 4 
odst. 1 směrnice 2006/32/ES a další 
opatření na podporu energetické účinnosti 
v členských státech a na úrovni Unie. Při 
stanovení vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti mohou členské státy vzít 
v úvahu vnitrostátní okolnosti mající vliv 
na spotřebu primární energie: změny 
dovozu a vývozu energií, rozvoj využívání 
biomasy, stejně jako využívání větrné 
a sluneční energie i zachycování 
a skladování uhlíku.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží právní základ a závěry mimořádného zasedání Evropské 
rady o otázce energetiky ze dne 4. února 2011. Dále má také za cíl reagovat na zásadu, že 
energetická účinnost znamená úspory energie, a nikoli naopak.
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Pozměňovací návrh 77
Pavel Poc, Kriton Arsenis, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

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. Členské státy přijmou závazný
vnitrostátní cíl energetické účinnosti 
vyjádřený jako absolutní míra spotřeby 
primární energie v roce 2020. Tyto cíle
budou stanoveny dle metodiky uvedené 
v příloze Ia (nová).

Or. en

Odůvodnění

Je už jasné, že cíl 20% úspor nebude dosažen na základě orientačních cílů členských států, 
které si sami zvolí. Čekání do roku 2014, aby se tento výrok potvrdil, znamená jen ztrátu času. 
Ve směrnici musí být stanovena evropská metodika týkající se toho, jak stanovovat 
vnitrostátní cíle, aby se zajistil jejich celkový objem na úrovni 20 %, a mohly tak existovat 
závazné cíle, jakmile vstoupí tato směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh 78
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 

1. Tato směrnice stanoví vnitrostátní cíl
energetické účinnosti vyjádřený jako 
absolutní míra spotřeby primární energie 
v letech 2020, 2025 a 2030. Jak je 
uvedeno v příloze I, tyto vnitrostátní cíle 
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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.

zajistí, aby byl splněn cíl Unie dosáhnout 
do roku 2020 a dále po tomto roce úspory 
energie o 20 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Linda McAvan, Åsa Westlund

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. Členské státy přijmou závazný
vnitrostátní cíl energetické účinnosti 
vyjádřený jako absolutní míra spotřeby 
primární energie v roce 2020. Tyto cíle
společně umožní EU snížit její spotřebu 
primární energie do roku 2020 o 25 %.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o energetické účinnosti by měla zavést závazný cíl snížení spotřeby energie do roku 
2020 o 25 % – v souladu se stanoviskem výboru ENVI z roku 2010 k akčnímu plánu pro 
energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 80
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
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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. Členské státy nejpozději do 30. června 
2013 schválí vnitrostátní cíle energetické 
účinnosti založené na návrhu Komise, 
s přihlédnutím k metodice uvedené 
v příloze Ia, tak aby bylo zajištěno splnění 
cíle Unie dosáhnout do roku 2020 úspory
primární energie o 20 %. Vnitrostátní cíle 
energetické účinnosti se vyjádří jako 
absolutní míra spotřeby primární energie 
v roce 2020 a zohlední 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Richard Seeber, Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby byly 
provedeny politiky a opatření s cílem 
dosáhnout vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti stanovených v souladu 
s odstavcem 1 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Linda McAvan, Pavel Poc, Åsa Westlund, Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
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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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Richard Seeber, Peter Liese

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 84
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise nejpozději do 30. června 2014 
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 

2. Členské státy zavedou opatření s cílem 
zajistit, aby jejich spotřeba primární 
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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.

energie byla rovna nebo nižší úrovni roční 
lineární trajektorie ve vztahu k cíli do 
roku 2020 v příloze -1.

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
nebo nejpozději v době, kdy budou 
k dispozici aktualizované statistické údaje,
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.

Or. fi

Odůvodnění

Eurostat zveřejňuje statistiky s dvou až tříletým zpožděním a v roce 2014 proto nebude možné 
dostatečně aktuálně měřit dopad směrnice o energetické účinnosti z hlediska spotřeby 
energie.

Pozměňovací návrh 86
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2
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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 
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 
a hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Plánovaných 368 Mtoe úspory roční energetické účinnosti nebude adekvátní cíl ani v případě 
nižšího, ani v případě vyššího růstu, než se teď v hospodářství EU očekává. Je třeba
přizpůsobování v průběhu let, s cílem usměrnit cíl a související politická opatření.

Pozměňovací návrh 87
Oreste Rossi

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 
posoudí, zda Unie směřuje ke splnění
svého základního cíle dosáhnout do roku 
2020 zvýšení energetické účinnosti 
o 20 %, vyžadující snížení spotřeby 
primární energie v EU o 368 Mtoe v roce 
2020, s ohledem na součet vnitrostátních 
cílů podle odstavce 1 a posouzení podle čl. 
19 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh odráží právní základ a závěry mimořádného zasedání Evropské 
rady o otázce energetiky ze dne 4. února 2011. Dále má také za cíl reagovat na zásadu, že 
energetická účinnost znamená úspory energie, a nikoli naopak.
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Pozměňovací návrh 88
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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. Členské státy musí zrealizovat své 
povinné úspory energie stanovené 
v příloze I zavedením opatření popsaných 
touto směrnicí, ale také pomocí vytvoření 
vnitrostátních, regionálních a místních 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020.

Or. pl

Pozměňovací návrh 90
Richard Seeber, Peter Liese



PE475.843v02-00 48/108 AM\882704CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 31. prosince 2013 vytvoří 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
společnou a nákladově efektivní metodiku 
sledování a ověřování energetických 
úspor, která bude dovolovat kvantifikaci 
úsilí vynaloženého členskými státy na 
rovnocenném základě za podpory 
dostupných statistických ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a – renovace stavebního fondu
1. Členské státy se zaměří na to, aby 
snížily do 31. prosince 2050 energetickou 
spotřebu stávajícího stavebního fondu 
o 80 % oproti stavu v roce 2010.
2. Jako součást vnitrostátních plánů 
uvedených v článku 8 směrnice 
2010/31/EU a aniž by byl dotčen její 
odstavec 1, budou členské státy rozvíjet 
programy a politiky pro renovaci 
stávajícího stavebního fondu s cílem 
dosáhnout cíle uvedeného v odstavci 1.
Tyto programy budou zahrnovat cíle 
rozsáhlé obnovy pro rok 2020, 2030 
a 2040 rozlišené podle kategorie staveb.
Členské státy zveřejní tyto programy do 
1. ledna 2014.

Or. en
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Pozměňovací návrh 92
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a – stavební fond
1. Členské státy se zaměří na to, aby se do 
roku 2050 snížila spotřeba energie v jejich 
stavebním fondu o 80 %.
2. Členské státy vytvoří do ledna 2013 
vnitrostátní podrobný plán toho, jak 
dosáhnout cíle uvedeného v odstavci 1. 
Plán musí obsahovat alespoň tyto body:
a) střednědobé cíle snížení spotřeby 
energie ve stavebním fondu do roku 2020, 
2030 a 2040,
b) strategie a opatření ohledně toho, jak 
dosáhnout cílů uvedených v odstavci 2a,
c) strategie a opatření, jak by se měli 
podporovat nájemníci a jak jim 
poskytnout kontrolu nad jejich spotřebou 
a zajistit, aby přínosy opatření ke zlepšení 
energetické účinnosti převýšily náklady 
na tato opatření,
d) strategie a opatření umožňující řešit 
energetickou účinnost v sociálním 
bydlení.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a – stavební fond
1. Členské státy vypracují návrh 
vnitrostátní strategie pro snížení spotřeby 
energie ve stávajícím vnitrostátním 
stavebním fondu.
2. Vnitrostátní strategie musí obsahovat
legislativní, finanční a technická opatření, 
jež umožní dosáhnout do 31. prosince 
2050 snížení energetické spotřeby 
stávajícího stavebního fondu o 80 % ve 
srovnání se stavem v roce 2010, a to 
hlavně prostřednictvím rozsáhlé obnovy.
3. Vnitrostátní strategie navíc zahrnují 
následující střednědobé cíle:
a) snížení energetické spotřeby stávajícího 
stavebního fondu do 31. prosince 2030 
o 30 % ve srovnání se stavem v roce 2010,
b) snížení energetické spotřeby stávajícího 
stavebního fondu do 31. prosince 2040 
o 60% ve srovnání se stavem v roce 2010.
4. Členské státy mohou přijmout 
diferencovaný přístup ve vztahu ke 
komerčním, obytným a veřejným budovám 
a mohou začít řešením energeticky 
nejnáročnějších budov.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly definovat komplexní vnitrostátní strategie s dlouhodobou perspektivou, 
pokud se jedná o snížení energetické spotřeby stávajícího stavebního fondu.

Pozměňovací návrh 94
Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a – stavební fond
1. Členské státy vypracují návrh 
vnitrostátní strategie pro snížení spotřeby 
energie ve stávajícím vnitrostátním 
stavebním fondu.
2. Vnitrostátní strategie musí obsahovat 
legislativní, finanční a technická opatření, 
jež umožní dosáhnout do 31. prosince 
2050 snížení energetické spotřeby 
stávajícího stavebního fondu o 80 % ve 
srovnání se stavem v roce 2010, a to 
hlavně prostřednictvím rozsáhlé obnovy.
3. Vnitrostátní strategie navíc zahrnují 
následující střednědobé cíle:
a) snížení energetické spotřeby stávajícího 
stavebního fondu do 31. prosince 2030 
o 30 % ve srovnání se stavem v roce 2010,
b) snížení energetické spotřeby stávajícího 
stavebního fondu do 31. prosince 2040 
o 60% ve srovnání se stavem v roce 2010,
4. Členské státy mohou přijmout 
diferencovaný přístup ve vztahu ke 
komerčním, obytným a veřejným budovám 
a mohou začít řešením energeticky 
nejnáročnějších budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 95
Richard Seeber

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 

vypouští se
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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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 96
Bas Eickhout

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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

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, nebo budov, v nichž tyto subjekty
sídlí, a kromě toho aby byly budovy
každoročně rozsáhle renovovány. Tento 
3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů příslušného členského 
státu nebo v nichž tyto subjekty sídlí, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

1. Členské státy zajistí, aby počínaje 
1. lednem 2014 veřejný sektor v každé 
zemi systematicky zaváděl nákladově 
efektivní a jinak energeticky úsporná 
opatření a opatření týkající se energetické 
účinnosti. Lze toho dosáhnout v rámci 
vnitrostátních programů nebo dohod 
o podpoře energetických auditů budov ve 
vlastnictví veřejných subjektů nebo auditů 
jiných aktivit a v rámci renovačních 
opatření, která se mají provádět na 
základě těchto auditů. Nákladově efektivní 
opatření mohou zahrnovat například 
podporu monitorování spotřeby nebo 
zlepšení systémů hospodaření s energií 
a prostorové účinnosti.

Or. fi

Odůvodnění

Směrnice o energetické účinnosti by měla také podporovat efektivnost nákladů. Veřejné 
finance členských států si nedokážou poradit se zbytečnými a z hlediska nákladů 
nehospodárnými renovacemi. Rozsáhlejší renovace za účelem dosažení energetické účinnosti 
by měly být spojeny s běžnými opravami prováděnými během životnosti budovy.

Pozměňovací návrh 98
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 bylo každoročně 
renovováno 1 % 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 1% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 500 m2

ve vlastnictví veřejných subjektů 
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Linda McAvan

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 

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 nebo v nichž tyto subjekty sídlí, 
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 
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k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

státu nebo v nichž tyto subjekty sídlí, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Odůvodnění

V mnoha členských zemích si veřejné subjekty pronajímají budovy od soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh 100
Holger Krahmer

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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

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, a to 
za předpokladu, že budou zajištěny 
dostatečné finanční prostředky. 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 článku 4 směrnice 
2010/31/EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 101
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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 článku 4 
směrnice 2010/31/EU.

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 2 % 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 2% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 500 m2

a po 9. červenci 2015 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 článku 4 směrnice 
2010/31/EU.

Or. pl

Pozměňovací návrh 102
Sirpa Pietikäinen

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 

1. S cílem dosáhnout dlouhodobého cíle 
uvedeného v článku 3a (novém) a aniž by 
byl dotčen článek 7 směrnice 2010/31/EU, 
členské státy vypracují zvláštní 
vnitrostátní plán, podle nějž budou 
renovovány stavby ve vlastnictví veřejných 
subjektů nebo v nichž tyto subjekty sídlí. 
Tento plán zajistí měřené snížení spotřeby 
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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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

dodávané energie nebo konečné spotřeby 
energie (v kWh a KWh/m² nebo 
obdobným způsobem), jak je vymezeno 
v příloze I směrnice 2010/31/EU, a to ve 
výši alespoň 20 % do roku 2020, 40 % do 
roku 2030 a 80 % do roku 2045.

V rámci těchto plánů budou všechny 
budovy ve vlastnictví vnitrostátních, 
regionálních a místních orgánů nebo
budovy, v nichž sídlí tyto orgány, které 
mají být od 1. ledna 2014 pravidelně 
modernizovány (např. kvůli stáří, špatné 
kvalitě nebo vysoké energetické 
náročnosti), muset rovněž projít
energetickými renovacemi vedoucími
k výše uvedenému snížení spotřeby 
energie.
2. Při plnění požadavků stanovených 
v odstavci 1 členské státy zajistí, aby byla 
provedena rozsáhlá obnova, kdykoli je to 
technicky proveditelné, přičemž začít by se 
mělo s  energeticky nejnáročnějšími 
budovami a měla by být využita všechna 
hospodářsky odůvodnitelná opatření. Tyto 
renovace budou provedeny v míře 
a důkladnosti, která v průměru povede 
k uvažovanému či odhadovanému 
ročnímu celkovému zlepšování 
energetické náročnosti alespoň o 3,5 % 
ročně až do roku 2030 a poté, a to pokud 
jde o fond veřejných budov jako celek.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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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 článku 4 
směrnice 2010/31/EU.

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 2 % 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 2% 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 článku 4 
směrnice 2010/31/EU.

Členské státy mohou rozhodnout, že do 
tempa renovace se nepočítá celková 
užitková podlahová plocha veřejných 
budov, u kterých nejsou vnitrostátní 
minimální požadavky podle článku 4 
směrnice 2010/31/EU o odhadovaném 
ekonomickém životním cyklu budovy 
nákladově efektivní.

Or. de

Odůvodnění

Povinnost renovovat podle Komise nevede „k obzvláště vysokým úsporám energie“ 
(s. 4 shrnutí posouzení dopadů Komise). Proti tomu stojí značné finanční zatížení veřejných 
rozpočtů. Povinnost renovovat může vést k ekologicky i ekonomicky pochybným nuceným 
renovacím, jež by mohly ohrozit evropský cíl v oblasti úspory v důsledku toho, že příslušné 
prostředky pak budou chybět v jiných oblastech.

Pozměňovací návrh 104
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Členské státy stanoví, že musí být 
realizována opatření vztahující se ke 
stavebním fasádám, vybavení budov, 
jejich provozu a údržbě a k chování 
spotřebitele. Jejich součástí budou také 
napojení na účinné sítě dálkového 
vytápění, je-li to technicky a ekonomicky 
proveditelné (při renovacích budov,
a pokud topná zařízení potřebují 
modernizovat).

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Frédérique Ries

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 

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
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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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

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 
článku 4 směrnice 2010/31/EU. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zajištění 
dobré kvality vnitřního ovzduší 
prostřednictvím vhodných požadavků na 
odvětrávání a na využívání stavebních 
materiálů, vybavení a výrobků s nízkými 
emisemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud se opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti týkají veřejných 
budov, jako jsou například zařízení denní 
péče, mělo by být prováděno posouzení 
dopadu na zdraví.

Or. en

Odůvodnění

Děti jsou na možné škodlivé účinky nedostatečné kvality vnitřního ovzduší obzvláště citlivé. 
U opatření ke zvýšení energetické účinnosti prováděných ve veřejných budovách, kde tráví 
čas děti, by mělo být povinně prováděno posouzení dopadu na zdraví, aby tak bylo možné 
vyhodnotit případná rizika a rozhodnout o opatřeních, jež by dala do rovnováhy potřeby 
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energetické účinnosti a kvality vnitřního ovzduší.

Pozměňovací návrh 107
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy se mohou rozhodnout 
nestanovovat nebo neuplatňovat 
požadavky uvedené v odstavci 1 na budovy 
úředně chráněné jako součást určeného 
prostředí nebo z důvodu jejich zvláštní 
architektonické či historické hodnoty, 
pokud by mohlo dodržení některých 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost nepřijatelným způsobem změnit 
jejich charakter nebo vzhled.

Or. en

Pozměňovací návrh 108
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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.

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Pokud se z čl. 4 odst. 1 odstraní povinné procento renovací, bude odst. 2 nadbytečný.
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Pozměňovací návrh 109
Richard Seeber

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 110
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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.

(Netýká se českého znění.)

Or. pl
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Pozměňovací návrh 111
Anja Weisgerber

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.

Or. de

Odůvodnění

Konstantní roční tempo renovace není pružné ani realistické. Veřejným subjektům by měla být 
dána možnost rozložit renovace v rámci víceletého období tak, aby se tempa renovace 
dosáhlo v průměru za dané období.

Pozměňovací návrh 112
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – úvodní část

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:

vypouští se

a) podlahová plocha v m2 a
b) energetická náročnost každé budovy.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 113
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – úvodní část

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 v nichž tyto subjekty sídlí, 
ve kterém bude uvedeno:

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – úvodní část

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 s celkovou užitkovou plochou, 
jak je uvedeno v odstavci 1, který 
obsahuje tyto údaje:

Or. en
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Pozměňovací návrh 115
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podlahová plocha v m2 a vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 116
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podlahová plocha v m2 a a) užitková podlahová plocha v m2;

Or. en

Pozměňovací návrh 117
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) energetická náročnost každé budovy. vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 118
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) energetická náročnost každé budovy. b) energetická náročnost každé budovy a

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 119
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) využívání společností poskytujících 
energetické služby a smluv o energetické 
náročnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 120
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – pododstavec 1 (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sestavování takovýchto soupisů se však 
nevztahuje na budovy důležité pro 
bezpečnost státu nebo například na 
budovy ve vlastnictví ozbrojených sil.

Or. fi

Odůvodnění

Z důvodů národní bezpečnosti je důležité, aby byly z rámce soupisů vyňaty například budovy 
ve vlastnictví ozbrojených sil.

Pozměňovací návrh 121
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jako alternativní přístup k odstavcům 
1 a 2 mohou členské státy učinit jiná 
opatření k dosažení rovnocenného 
ročního zlepšení energetické náročnosti 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, jak je požadováno v odstavci 1. 
Členské státy mohou upřednostnit 
renovace budov ve vlastnictví jejich 
veřejných subjektů na základě nejvíce 
nákladově efektivního zlepšení 
energetické náročnosti jejich stavebního 
fondu. Pro účely tohoto alternativního 
přístupu mohou odhadnout úspory 
energie, k nimž by mohlo vést uplatnění 
odstavců 1 a 2, za pomoci vhodných 
standardních hodnot pro energetickou 
spotřebu budov před renovací a po ní.
Členské státy, které se pro tento 
alternativní přístup rozhodnou, oznámí 
Komisi nejpozději do 1. ledna 2014 
alternativní opatření, která plánují 
přijmout, přičemž musí prokázat, jak by 
mohla dosáhnout rovnocenného zlepšení 
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energetické náročnosti budov ve 
vlastnictví jejich veřejných subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy podpoří veřejné subjekty 
v tom, aby:

4. Členské státy zajistí, aby veřejné 
subjekty:

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Frédérique Ries

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

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 náležitě vezme 
v úvahu zdravotní rizika a prospěšná 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) při stavbě veřejných budov braly ohled 
na emise oxidu uhličitého ze stavebních 
materiálů, spotřebu energie způsobenou 
výrobou stavebních materiálů 
a celoživotní ekologickou nezávadnost 
stavebních materiálů a podporovaly 
využívání obnovitelných přírodních 
zdrojů, jako je dřevo, ve stavebnictví.

Or. fi

Odůvodnění

Rozhodujícím faktorem jsou také stavební materiály, neboť samotná stavba má stále větší 
podíl na celkové spotřebě energie. Podporou ekologicky šestrných stavebních materiálů 
s nízkými emisemi, jako je dřevo, by se snížila zátěž, kterou pro životní prostředí představuje 
stavebnictví.

Pozměňovací návrh 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) c) zavedly smlouvy v oblasti 
energetických služeb zaměřené na 
dlouhodobé zachování či zlepšení 
energetické účinnosti, včetně uzavírání 
smluv o energetické náročnosti; 

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) obsah a rámec těchto plánů se 
stanovuje na vnitrostátní úrovni 
a vypracováván a přijímán je na 
regionální a místní úrovni, přičemž je 
přizpůsoben zvláštnostem veřejných 
orgánů;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) členské státy podporují vytváření 
kritérií pro energeticky účinné a zdravé 
budovy, kontrolních seznamů, 
informačních kampaní a výměny 
osvědčených postupů;

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné usnadnit vytváření kritérií, kontrolních seznamů a výměny osvědčených 
postupů s cílem stavět budovy, které budou současně energeticky účinné a zdravé.

Pozměňovací návrh 128
Rolandas Paksas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) plány energetické účinnosti přijaté 
veřejnými orgány na regionální a místní 
úrovni by měly být právně závazné;
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Or. en

Pozměňovací návrh 129
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Jo Leinen, Sophie Auconie

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy vypracují vnitrostátní 
plány uvádějící podrobnosti ohledně 
vnitrostátních strategií pro snížení emisí 
uhlíku ve stavebním fondu do roku 2050 
o 80 % ve srovnání se stavem v roce 1990. 
Tyto vnitrostátní plány budou přijaty do 
1. ledna 2014 (pro veřejné budovy), do 
1. ledna 2015 (pro budovy pro komerční 
účely) a do 1. ledna 2017 (pro soukromé 
budovy) a budou v nich rovněž stanoveny 
střednědobé cíle pro průměrnou spotřebu 
energie ve stavebním fondu pro rok 2020, 
2030 a 2040.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla vztahovat i na soukromé budovy, ovšem nikoli v podobě pevně 
stanoveného cíle v absolutním vyjádření. Členské státy by měly mít možnost jednat v zájmu 
dosaření cíle  flexibilně.

Pozměňovací návrh 130
Theodoros Skylakakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pro všechny činnosti, které stanoví 
článek 4, musí být vypracována studie 
proveditelnosti, ze které budou patrné 
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finanční výsledky příslušné investice se 
zřetelem k současnému 
i pravděpodobnému budoucímu způsobu 
využití dané veřejné budovy.

Or. el

Odůvodnění

V době úsporných opatření, která se dotýkají všech státních rozpočtů, musí být přijímána 
rozhodnutí, která budou z environmentálního i ekonomického hlediska správná a nepovedou 
k situacím, kdy určité společnosti získají monopolní výhody, aniž by to přinášelo jakýkoli další 
prospěch z hlediska veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 131
Oreste Rossi

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 zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, a zohledňovaly při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci, jak je 
uvedeno v příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Holger Krahmer

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 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Anja Weisgerber, Peter Liese

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 zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III.
Veřejné subjekty přitom zohledňují 
nákladovou efektivitu, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsoblost 
a rovněž dostatečnou konkurenci.

Or. de

Odůvodnění

U zadávání veřejných zakázek musí být možnost řídit se vedle energetické účinnosti i dalšími 
hledisky, aby bylo možno kritériím pro výběr v konkrétních případech přiřadit přiměřenou 
váhu.

Pozměňovací návrh 134
Vladko Todorov Panayotov

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

Členské státy podněcují rozvoj a využívání 
energetických služeb v souladu s článkem 
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2.3. V této souvislosti veřejné orgány zváží 
možnost uzavření dlouhodobých smluv 
o energetické náročnosti, jak je uvedeno 
v článku 14b.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Richard Seeber

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 podporují, aby veřejné 
subjekty nakupovaly pouze výrobky, 
služby a budovy s vysokou energetickou 
účinností.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 136
Theodoros Skylakakis

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 zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III, 
ovšem za předpokladu, že vyšší náklady na 



AM\882704CS.doc 75/108 PE475.843v02-00

CS

tuto koupi budou představovat 
hospodářsky efektivní rozhodnutí, které 
bude brát v úvahu hospodářskou účinnost 
koupě z hlediska investice a přínosu
vyplývajícího ze snížení objemu emisí 
skleníkových plynů.

Or. el

Odůvodnění

V době úsporných opatření, která se dotýkají všech státních rozpočtů, musí být přijímána 
rozhodnutí, která budou z environmentálního i ekonomického hlediska správná a nepovedou 
k situacím, kdy určité společnosti získají monopolní výhody, aniž to přinášelo jakýkoli další 
prospěch z hlediska veřejného zájmu.

Pozměňovací návrh 137
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Richard Seeber

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 139
Bas Eickhout

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 
distributoři energie a/nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli celkových ročních 
úspor konečné spotřeby energie 
odpovídajících nejméně 2 % jejich objemu 
ročního prodeje energie v tomto členském 
státě v průměru za období posledních tří 
let. Tohoto objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento systém může mít také 
formu alternativního systému zvyšování 
energetické účinnosti založeného na 
dohodě uvedeného v odst. 9, podle vzoru 
používaného v mnoha členských státech. 
Tento program nebo alternativní 
programy uvedené v odst. 9 zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
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u konečných zákazníků. energie, které stanoví každý členský stát 
podle své výchozí pozice v oblasti 
energetické účinnosti, vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků. Členské státy 
mohou povinnost úspor energie splnit 
plně nebo částečně pomocí alternativního 
systému zvyšování energetické účinnosti 
založeného na dohodě, včetně případů, 
které se přímo týkají konečných uživatelů 
energií.

Or. fi

Odůvodnění

Mnoho členských států již používá systémy zvyšování energetické účinnosti založené na 
dohodě. Směrnice o energetické účinnosti by měla tyto úspěšné programy brát v úvahu, místo 
aby členské státy nutila vytvářet nové prograny. Členské státy by měly ve zvolených 
programech energetické účinnosti v zájmu splnění vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
uvedených v článku 3 stanovit své vlastní cíle roční úspory opírající se o jejich výchozí pozice.

Pozměňovací návrh 141
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

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 

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 stanovenému 
podílu jejich objemu prodeje energie 
v tomto členském státě za předchozí rok, 
čímž přispějí k vnitrostátnímu cíli 
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energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

stanovenému dle článku 3 této směrnice, 
se zohledněním cíle Unie dosáhnout do 
roku 2020 úspor energie o 20 %. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků. Cíl úspor energie 
bude naplňován postupně, přičemž jeho 
výchozí úroveň bude pro jednotlivé státy 
odlišná, aby byly plně zohledněny 
dosavadní opatření a dosažené výsledky, 
zejména opatření ke zvýšení účinnosti, 
která již byla přijata v odvětví pohonných 
hmot.
Opatření zaměřená na dlouhodobé úspory 
či strukturované programy navržené 
aktéry odvětví energetické účinnosti by 
měly být podporovány prostřednictvím 
pobídek či zvláštního fiskálního 
zacházení.

Or. en

Justification

The amendment aims to introduce the principle of flexibility and subsidiarity.  A “one fits all” 
approach is not advisable in the implementation of ambitious energy efficiency targets. 
Member States shall set a national energy efficiency target according to specific national 
circumstances such as energy scenario, primary energy consumption, early actions and 
progress achieved in the implementation of energy efficiency policies so far. Member States 
must set up the most appropriate measures to reach this target.  The Fuel Quality Directive 
and the ETS already foresee strict efficiency targets for fuels.

Pozměňovací návrh 142
Holger Krahmer

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 

1. Za účelem naplnění cílů uvedených 
v čl. 3 odst. 1 mohou členské státy vytvořit 
systém povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všechny povinné strany dosáhly ročních 
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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.

úspor energie u konečných zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný vnitrostátní cíl 1,5 % nepřihlíží k již dosaženému nárůstu energetické účinnosti, 
k němuž v některých členských státech došlo díky dřívějším opatřením.

Pozměňovací návrh 143
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov

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 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. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků. Členské 
státy tento systém uplatní na všechna 
odvětví.

Or. en

Odůvodnění

Energetická účinnost je nákladově efektivnější za situace, kdy jsou zapojena všechna odvětví. 
V oblasti dopravy by k energetické účinnosti mohl výrazně přispět elektronický pohon vozidel.
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Pozměňovací návrh 144
Oreste Rossi

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 nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících stanovenému 
podílu jejich objemu prodeje energie 
v tomto členském státě za předchozí rok. 
Tohoto objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků. Cíl úspor energie 
bude naplňován postupně, přičemž jeho 
výchozí úroveň bude pro jednotlivé státy 
odlišná, aby byly plně zohledněny 
dosavadní opatření a dosažené výsledky, 
zejména opatření ke zvýšení účinnosti, 
která již byla přijata v odvětví pohonných 
hmot.
Opatření zaměřená na dlouhodobé úspory
či strukturované programy navržené 
aktéry odvětví energetické účinnosti by 
měly být podporovány prostřednictvím 
pobídek či zvláštního fiskálního 
zacházení.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je zavedení zásady subsidiarity. Plošný přístup není 
pro naplňování ambiciózních cílů energetické účinnosti vhodný. Členské státy stanoví 
vnitrostátní cíle energetické účinnosti s ohledem na konkrétní okolnosti v daném státě, jako je 
spotřeba primární energie, energetický scénář atd.). Členské státy musí k dosažení tohoto cíle 
stanovit nejvhodnější opatření. Přísné cíle energetické účinnosti pro pohonné hmoty již 
předpokládají směrnice o jakosti pohonných hmot a systém obchodování s emisemi.
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Pozměňovací návrh 145
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

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 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. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná povinnost ročních úspor v hodnotě 1, 5 % se musí vztahovat na celé 
hospodářství. Odvětví dopravy, které má výrazný ekonomický, ovšem dosud nenaplněný 
potenciál k úsporám, by tedy mělo být zahrnuto.

Pozměňovací návrh 146
Miroslav Ouzký

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 

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 
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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.

členského státu dosáhli ročních úspor 
energie stanovených členským státem jako 
procento 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 distributorů a konečných zákazníků.
Roční úspora energie povede k tomu, aby 
byl splněn cíl stanovený v čl. 3 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost stanovit vlastní státní cíle zohledňující předcházející 
a probíhající snahu o úspory s přihlédnutím k dalším vnitřním (potenciál z hlediska 
technologického pokroku a výkonnosti ekonomiky) i vnějším (hospodářský růst a průmyslová 
činnost) faktorům, místo aby byl stanoven jeden plošný cíl v oblasti úspor na úrovni EU. 
Takto bude možné naplnit celkový cíl směrnice (článek 3) a zohlednit přitom specifika 
energetické účinnosti v daném státě.

Pozměňovací návrh 147
Anja Weisgerber

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. Členské státy musí zavést vhodné 
systémy pobídek ke zvýšení energetické 
účinnosti u konečných zákazníků, aby 
dosáhly ročních úspor energie 
odpovídajících 1,5 % objemu prodeje 
energie v tomto členském státě za 
předchozí rok.

Or. de
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Odůvodnění

Členským státům by měla být dána možnost dosáhnout závazného cíle 1,5 % energetických 
úspor u konečných zákazníků také jinými opatřeními než prostřednictvím systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 148
Vladko Todorov Panayotov

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 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 a prodané zařízením, na 
něž se vztahuje systém obchodování 
s emisemi. Tohoto objemu úspor energie 
musí být odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků či prostřednictvím 
odpovídajících úspor primární energie 
v dodavatelském řetězci.

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické účinnosti
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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.

či přijme jiná opatření k dosažení úspory 
energie u koncových zákazníků. Program 
závazků či jiná opatření zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie či jiné dotčené strany 
operující na území členského státu přijali 
opatření přinášející odpovídající úspory
energie [přizpůsobené dle průměrného 
roku a dalších významných faktorů, jako 
je hospodářský růst] odpovídající 4,5 %
jejich objemu distribuce či prodeje energie 
v tomto členském státě za předchozí tři 
roky.

Členské státy mohou do svých 
vnitrostátních systémů zahrnout opatření
v odvětví dopravy.

Or. en
Pozměňovací návrh 150
Karl-Heinz Florenz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Prodej či dodávka energetických produktů 
není spjata s povinností uvedenou 
v odstavci 1 tohoto článku v případě, že 
– se jedná o vedlejší energetické produkty 
či produkty vzniklé při energetickém 
využití; nebo
– jsou dodávány či prodávány hlavně do 
vlastních pracovišť a podniků nebo
– jsou organizovány v rámci uzavřených 
distribučních soustav.

Or. en

Odůvodnění

Místa sdílených, průmyslových či obchodních služeb, jako jsou budovy vlakových stanic, 
letiště, nemocnice a některé průmyslové objekty, mohou obsahovat uzavřené distribuční 
soustavy související se specializovanou povahou jejich provozu. Primární funkcí je využít 
energii získanou při průmyslových procesech, nikoli dodávka energie jako taková. Je tedy 
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v jejich vlastním zájmu zvyšovat svou účinnost.

Pozměňovací návrh 151
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Objem úspor energie vyžadovaných od 
každé odpovědné strany vyjádří členské 
státy v ukazatelích konečné spotřeby nebo 
spotřeby primární energie. Metoda zvolená 
pro vyjádření požadovaného objemu úspor 
energie se používá také pro výpočet úspor 
hlášených odpovědnými stranami. Použijí 
se přepočítávací koeficienty uvedené 
v příloze IV.

2. Objem úspor energie vyžadovaných od 
každé odpovědné strany vyjádří členské 
státy v ukazatelích konečné spotřeby nebo 
spotřeby primární energie. Metoda zvolená 
pro vyjádření požadovaného objemu úspor 
energie se používá také pro výpočet úspor 
hlášených odpovědnými stranami. Použijí 
se přepočítávací koeficienty uvedené 
v příloze IV. Při výpočtu energetických 
úspor je třeba zohlednit změny paliva. 
Použijí se k tomu pokyny, které přijme 
Komise.
Členské státy zmocní distributory energie 
či všechny společnosti zabývajícím se 
maloobchodním prodejem energie – ať už 
přímo či prostřednictvím propojených 
podniků na dodavatelské straně řetězce –, 
aby vypočítali úspory energie získané při 
přeměně, přenosu a distribuci energie za 
účelem plnění požadavků tohoto odstavce.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Linda McAvan, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
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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.

vypočteny v souladu 
s přílohou V bodem 2. Zavedou nezávislé 
měření, kontrolní a ověřovací systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významný a reprezentativní 
vzorek opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti zavedených odpovědnými 
stranami.

Or. en

Odůvodnění

Řádné ověření úspor energie má zásadní význam pro zajištění toho, že je se spotřebiteli 
jednáno poctivě, a k nastolení důvěry, že předem stanovených úspor je skutečně dosahováno. 
Systém musí zajistit, aby úspory spjaté s určitým typem opatření (ex ante) byly přesně 
stanoveny a vycházely z běžného spotřebitelského chování a aby se provádělo sledování (ex 
post) vybraného vzorku opatření, včetně nezávislého ověření. Sledování je obzvláště důležité 
u opatření, jejichž dopad závisí na spotřebitelském chování, což se týká se např. domácích
spotřebičů, žárovek či vlastnoručního zateplení krovů.

Pozměňovací návrh 153
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Ze sociálních důvodů musí existovat požadavek na zajištění toho, aby se tyto systémy 
vztahovaly i na domácnosti postižené energetickou chudobou.

Pozměňovací návrh 154
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – úvodní část
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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 musí

Or. de

Pozměňovací návrh 155
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 156
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) 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. O těchto 
opatřeních je nutné rozhodnout po 
konzultaci s veřejnými orgány;

Or. en

Odůvodnění

Veřejné orgány budou mít možnost navrhnout, jaká opatření jsou nejvíce potřebná pro 
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sociální bydlení a domácnosti postižené energetickou chudobou.

Pozměňovací návrh 157
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, závazné požadavky v sociální 
oblasti i tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna v domácnostech
s nízkými příjmy nebo v oblasti sociálního 
bydlení;

Or. de

Pozměňovací návrh 158
Linda McAvan

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) V rámci systému povinného zvyšování 
energetické účinnosti členské státy 
mohou:

Or. en

Pozměňovací návrh 159
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povolit odpovědným stranám, aby b) povolit odpovědným stranám, aby 
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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;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) povolit odpovědným stranám, aby 
započetly do svého povinného plnění 
certifikované úspory energie dosažené 
společnostmi poskytujícími služby 
energetické účinnosti se smluvně 
zaručenými úsporami energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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dvou následujících let.

Or. de

Pozměňovací návrh 162
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) povolit odpovědným stranám 
započítávat do jejich povinnosti přechod 
na obnovitelné zdroje a rekuperaci 
odpadního tepla (v tomto případě jsou
míněny úspory nesouvisející s energií 
z obnovitelných zdrojů).
V případě systémů povinného zvyšování 
energetické účinnosti 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;

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Sophie Auconie, Elisabetta Gardini, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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) 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, s cílem zajistit větší 
pružnost systému.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 164
Theodoros Skylakakis

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) přijmout zvláštní opatření k řešení 
situace, kdy vznikají protichůdné pobídky, 
k čemuž dochází, když distributoři energie 
a společnosti dodávající energii do 
maloobchodní sítě jsou zároveň výrobci 
energie.

Or. el

Odůvodnění

V mnoha případech dochází k tomu, že obchodní zájmy výrobců a distributorů energie se 
shodují, což vzhledem ke značné velikosti podnikání souvisejícího s výrobou energie vytváří 
protichůdné pobídky. 

Pozměňovací návrh 165
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) veškeré náklady, které vzniknou 
spotřebitelům, přičemž musí být 
zachována bezúhonnost a důvěrnost 
informací soukromého rázu či obchodně 
citlivých informací v souladu s platnými 
právními předpisy Evropské unie;

Or. en

Justification

Robust monitoring of costs passed through to consumers is essential as all or most of the cost 
of energy efficiency obligation schemes is likely to be passed through to consumers, including 
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households. To monitor whether schemes are being delivered in a cost-effective manner, 
obligated parties must provide NRAs with the data needed to monitor the cost-effectiveness of 
the schemes. This is particularly important given the context of rising domestic energy prices.  
The need to minimise administrative costs should be respected but without this requirement it 
will not be possible to monitor the costs to consumers.

Pozměňovací návrh 166
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vnitrostátní regulační orgán 
s využitím veškerých informací uvedených 
v článku 6.6 zveřejní výroční zprávu, zda 
systémy povinného zvyšování energetické 
účinnosti naplňují své cíle při nejnižších 
možných nákladech spotřebitele. 
Vnitrostátní regulační orgány dále 
pravidelně provedou nezávislý přezkum 
dopadů, které tyto systémy mají na účet za 
energii a na energetickou chudobu, stejně 
jako přezkum energetických úspor
plynoucích ze systému, aby se tak mohla 
zajistit maximální nákladová účinnost. 
Členské státy budou mít povinnost vzít 
tyto závěry na vědomí a systém na jejich 
základě upravit.

Or. en

Odůvodnění

Je sice třeba pamatovat na to, že je nutné minimalizovat administrativní náklady, bez tohoto 
požadavku by však nebylo možné sledovat náklady spotřebitelů. Je to mimořádně důležité 
proto, že ceny energií pro domácnosti rostou.

Pozměňovací návrh 167
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8
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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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Účastníci na trhu by neměli být nijak diskriminováni, protože by to mohlo narušit 
hospodářskou soutěž na trhu s energiemi.

Pozměňovací návrh 168
Dan Jørgensen

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.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tento článek by měl být vypuštěn, jelikož všichni distributoři či maloobchodní prodejci 
energie by bez ohledu na svou velikost měli příslušné povinnosti podléhat. Pokud se chtějí 
takové povinnosti zbavit, pak by měli mít možnost přenést ji na jiného distributora energie či 
třetí tržní subjekt.

Pozměňovací návrh 169
Vladko Todorov Panayotov

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 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 pro účely 
tohoto článku nezapočítá.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

Členské státy mohou povinným subjektům 
umožnit splnit ročně až 50 % jejich 
povinnosti odvodem do nástrojů na 
financování úspor energie vytvořených za 
účelem usnadnění a realizace financování 
investic do energetické účinnosti. Mělo by 
se tak dít v podobě příspěvku do 
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požadovanému v odstavci 1. finančního nástroje ve výši rovnající se 
odhadovaným investičním nákladům na 
splnění odpovídajícího podílu jejich 
povinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Pavel Poc, Linda McAvan, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 mohou povinným subjektům 
umožnit, aby odváděly peníze do fondů 
vytvořených dle článku 17a (nového) 
a splnily tak až 40 % své povinnosti. Výše 
této roční platby se stanoví na základě 
odhadovaných investičních nákladů na 
splnění odpovídajícího podílu jejich 
povinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento postup zvýší pružnost. Povinné strany nemusí nutně provádět veškerá zvýšení 
energetické účinnosti samy. Budou-li mít k odvedeným penězům přístup třetí strany, pomůže 
to k rozšíření přínosů povinnosti dodavatele ve smyslu otevření trhu s energetickými službami 
většímu okruhu subjektů, včetně malých a středních podniků.

Pozměňovací návrh 172
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi do dvou let od data přijetí 
této směrnice, jaká alternativní opatření 
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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 data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

plánují přijmout, včetně pravidel 
o sankcích uvedených v článku 9, 
a dokázat, jakým způsobem by 
požadovaného objemu úspor dosáhly.

Or. fi

Odůvodnění

Členské státy musí mít dostatečný čas na vypracování alternativních opatření.

Pozměňovací návrh 173
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

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 ukázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Linda McAvan
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jakou část své povinnosti plánují
plnit tím, že umožní povinným stranám 
přispívat do finančního nástroje, včetně 
pravidel o sankcích uvedených v článku 9, 
a dokázat, jakým způsobem by 
navrhovaného objemu úspor dosáhly při 
využití financí z odvedených příspěvků. 
Komise může tato opatření zamítnout nebo 
navrhnout jejich změnu do třech měsíců od 
data oznámení. V takových případech 
dotyčný členský stát programy a opatření
neuplatní, dokud Komise znovu předložený 
nebo upravený návrh opatření výslovně 
nepřijme.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost ke zvýšení energetické účinnosti by se měla vztahovat na všechny subjekty, aby 
v celé EU vznikly rovné podmínky pro všechny.

Pozměňovací návrh 175
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 data oznámení. 

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jakou část své povinnosti plánují
plnit tím, že umožní povinným stranám 
přispívat do finančního nástroje, včetně 
pravidel o sankcích uvedených v článku 9, 
a dokázat, jakým způsobem by 
navrhovaného objemu úspor dosáhly při 
využití financí z odvedených příspěvků. 
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V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Pavel Poc, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jakou část své povinnosti plánují
plnit v podobě plateb povinných stran do 
fondů, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a ukázat, jaké 
opatření a programy chtějí zavést 
s využitím plateb vybraných do fondu pro 
dosažení požadovaného objemu úspor. 
Komise může tato opatření zamítnout nebo 
navrhnout jejich změnu do třech měsíců od 
data oznámení. V takových případech 
dotyčný členský stát programy a opatření
neuplatní, dokud Komise znovu předložený 
nebo upravený návrh opatření výslovně 
nepřijme.

Or. en

Odůvodnění

Teto přístup zvýší pružnost. Povinné strany nemusí nutně provádět veškerá zvýšení 
energetické účinnosti samy. Budou-li mít k odvedeným penězům přístup třetí strany, pomůže 
to k rozšíření přínosů povinnosti dodavatele ve smyslu otevření trhu s energetickými službami 
většímu okruhu subjektů, včetně malých a středních podniků.
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Pozměňovací návrh 177
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

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

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Systém vzájemného uznávání úspor energie by byl administrativně těžkopádný a velmi 
nákladný. 

Pozměňovací návrh 178
Linda McAvan, Åsa Westlund

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

vypouští se

Or. en
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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 179
Anja Weisgerber

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, zda má či nemá být mezi členskými státy zaveden obchod s certifikáty 
energetické účinnosti, nepředstavuje technický detail, který by mohla Komise rozhodnout 
mimo rámec řádného legislativního postupu aktem v přenesené pravomoci. Takovéto 
rozhodnutí musí být přijato spoluzákonodárci Parlamentem a Radou v rámci řádného 
legislativního postupu.

Pozměňovací návrh 180
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10
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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 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 181
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Pokud chtějí členské státy přimět 
energetické společnosti k dosažení cílů, 
které vymezuje čl. 1 odst. 2, měly by být 
povzbuzovány, aby zohlednily celý 
hodnotový řetězec od výroby energie přes 
její distribuci až k její spotřebě.

Or. de

Pozměňovací návrh 182
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Členské státy zajistí, aby veřejné 
finance na plány renovace oken v případě 
historických budov mohly být využity i na 
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izolaci střech.

Or. es

Pozměňovací návrh 183
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné 
zákazníky.

Členské státy podpoří dostupnost auditů
investičního stupně pro všechny konečné 
zákazníky s cílem posoudit a zajistit 
energetickou účinnost průmyslových 
zařízení, průmyslových postupů a budov. 
Tyto audity budou ekonomicky i technicky 
přizpůsobeny konkrétním průmyslovým 
zařízením či budovám v závislosti na 
složitosti auditovaného zařízení, postupu 
či budovy a prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Rolandas Paksas

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se na tomto trhu 
mohli účastnit distributoři energií 
a maloobchodníci prodávající energii.

Or. en
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Pozměňovací návrh 185
Sirpa Pietikäinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 186
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

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, a byly k tomu podněcovány,
energetický audit provedený nákladově 
efektivním způsobem kvalifikovanými 
nebo schválenými odborníky nejpozději do 
30. června 2014 a každé tři roky od data 
předchozího energetického auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė, Vladko Todorov 
Panayotov, Sophie Auconie, Elisabetta Gardini
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

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 
vykonávat vnitropodnikoví odborníci za 
předpokladu, že jsou kvalifikovaní 
a akreditovaní, že se činností, která je 
předmětem auditu, přímo nezabývají a že 
členské státy zavedly režim, jehož 
prostřednictvím je zajištěna a ověřena 
jejich kvalita.

Or. en

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 certifikovaní.

Pozměňovací návrh 188
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

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 

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

efektivním způsobem kvalifikovanými 
nebo schválenými odborníky nejpozději do 
30. června 2014 a každé tři roky od data 
předchozího energetického auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

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 nebo schválenými 
odborníky nejpozději dva roky ode dne
vstupu směrnice v platnost a alespoň 
každých pět let od data předchozího 
energetického auditu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 190
Holger Krahmer

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 

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 
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odstavce 2. odstavce 2. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za 
předpokladu, že jsou kvalifikovaní nebo 
akreditovaní, 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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 191
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za splnění požadavků odstavce 2 bude 
považováno i vyhovění standardům, jako 
je EMAS či EN 14001.

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Energetické audity mohou probíhat 
samostatně nebo mohou být součástí 
širšího environmentálního auditu. Tyto 
audity budou jako minimální požadavek 
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zahrnovat posouzení dopadu na zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Karl-Heinz Florenz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Energetické audity a systémy energetického řízení by neměly bránit existenci stávajících či 
budoucích systémů pobídek a podpory v jednotlivých členských státech. Daňové zvýhodnění 
se osvědčilo jako vhodná pobídka pro vytvoření systémů energetického řízení.

Pozměňovací návrh 194
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Energetické audity a systémy 
hospodaření s energií realizované podle 
tohoto článku nebrání tomu, aby byla 
totožná či obdobná opatření použita jako 
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odůvodnění stávajících či budoucích 
systémů pobídek a podpory, například 
úlev na dani. V případě nutnosti budou 
v souladu s tím upraveny pokyny pro 
evropskou státní pomoc v této oblasti 
a směrnice EU o zdanění energií.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek by neměl bránit existenci stávajících či budoucích systémů pobídek a podpory 
v jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 195
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise přijme nejpozději 30. června 
2013 prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci obecná kritéria, na nichž se 
bude zakládat energetický audit.

Or. en


