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Pozměňovací návrh 196
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 197
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 198
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností pro 
účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností pro 
účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.
To mimo jiné znamená zajištění toho, aby 
byly inteligentní měřiče uživatelsky 
příjemné a poskytovaly jasné, přesné 
a podrobné informace v reálním čase 
o spotřebě energie a umožnily tak 
koncovému spotřebiteli snížit spotřebu 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 

Při zavádění inteligentních měřičů 
v členských státech by se pro tyto měřiče 
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týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností pro 
účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

měla s ohledem na zájmy spotřebitele 
provádět plná analýza nákladů a přínosů 
podle směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem. 
Při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností pro 
účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

Or. en

Odůvodnění

Třetí legislativní balíček pro vnitřní trh EU s plynem a elektřinou členským státům umožňuje 
provést před zavedením inteligentních měřičů analýzu nákladů a přínosů. Instalace měřičů do 
80 % domácností do roku 2020 by se měla uskutečnit jedině za předpokladu, že budou 
výsledky analýzy pozitivní. V opačném případě lze totiž peníze určené na zavedení 
inteligentních měřičů využít pro jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 200
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností pro 
účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností pro 
účastníky trhu by členské státy měly 
zajistit, aby byly plně zohledněny cíle 
energetické účinnosti a přínosy pro 
konečné zákazníky.

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 
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možnost si vybrat z několika nezávazných opatření.

Pozměňovací návrh 201
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka.

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka by provozovatelé měřičů měli 
zajistit, aby měřidlo mohlo započítávat 
elektřinu vyrobenou v budově konečného 
zákazníka a dodanou do elektrické sítě. 
Pokud o to koneční zákazníci požádají, 
členské státy by měly zajistit, aby byly 
údaje měření jejich výroby nebo spotřeby 
v reálném čase zpřístupněny třetí straně, 
která jedná jménem konečného zákazníka.

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 202
Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki, Hannu Takkula

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
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nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.

nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu, pokud 
zlepšují energetickou účinnost 
domácností. Pokud použití individuálních 
měřičů spotřeby tepla není technicky 
možné, použijí se individuální indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru.

Or. fi

Pozměňovací návrh 203
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění či z individuálního zdroje, musí 
být na vstupu do budovy nebo případně na 
napájení kotle instalován měřič tepla. Také 
v budovách s více bytovými jednotkami 
musí být nainstalovány individuální měřiče 
spotřeby tepla, aby bylo možné měřit 
spotřebu tepla nebo chlazení u každého 
bytu. Pokud použití individuálních měřičů 
spotřeby tepla není technicky možné, 
použijí se individuální indikátory pro 
rozdělování nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla, 
s výjimkou případů, kdy to nebude 
nákladově efektivní.

Or. pl

Pozměňovací návrh 204
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla nebo individuální indikátory pro 
rozdělování nákladů na vytápění
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru, aby bylo 
možné měřit spotřebu tepla nebo chlazení 
u každého bytu. Náklady na použité 
přístroje nesmí převyšovat úsporu energie, 
jež má být takto docílena.

Or. de

Pozměňovací návrh 205
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče 
spotřeby tepla, aby bylo možné měřit 
spotřebu tepla nebo chlazení u každého 
bytu. Pokud použití individuálních měřičů 
spotřeby tepla není technicky možné, 
použijí se individuální indikátory pro 
rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 

Členské státy zajistí, aby v budovách 
s několika jednotkami (obytnými či 
obchodními), v nichž jsou tyto jednotky 
zásobovány teplem a teplou vodou do 
domácností z centrálních systémů, byla 
spotřeba měřena pro každou jednotku 
zvlášť. Výjimky jsou možné v případě, že 
se instalace měřicích přístrojů či 
stanovení nákladů na základě spotřeby 
ukáže jako technicky proveditelná a/nebo 
ekonomicky nerozumná, tedy například 
u vysoce účinných budov. Měření 
chlazení je dobrovolné.



AM\882705CS.doc 9/130 PE475.852v02-00

CS

tepla na každém radiátoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 206
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, by měl být na vstupu do budovy
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami by měly být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, měly by se 
použít individuální indikátory pro 
rozdělování nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.

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 207
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla pro 
rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit vlastnosti 
budov, například přenos tepla mezi 
bytovými jednotkami.

Členské státy by měly stanovit pravidla pro 
rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla by měla
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit vlastnosti 
budov, například přenos tepla mezi 
bytovými jednotkami.

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 208
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících ze 
směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, pro 
všechna odvětví, na která se vztahuje tato 
směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, při 
zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 

Kromě povinností vyplývajících ze 
směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování by 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
měly zajistit, aby vyúčtování bylo přesné 
a aby bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, při 
zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním by koneční zákazníci měli 
obdržet rovněž vhodné informace se 
zevrubným přehledem stávajících cen 
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v souladu s přílohou VI bodem 2.2. energie v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

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 209
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům byl nabídnut výběr mezi 
elektronickým nebo písemným 
vyúčtováním a možnost snadného přístupu 
k doplňujícím údajům, jež umožňují 
podrobnou vlastní kontrolu historické 
spotřeby, jak je stanoveno v příloze VI 
bodu 1.1.

Členské státy by měly zajistit, aby 
konečným zákazníkům byl nabídnut výběr 
mezi elektronickým nebo písemným 
vyúčtováním a možnost snadného přístupu 
k doplňujícím údajům, jež umožňují 
podrobnou vlastní kontrolu historické 
spotřeby, jak je stanoveno v příloze VI 
bodu 1.1.

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 210
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí vyžadovat, aby na 
žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě byly zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb 
určenému konečným zákazníkem.

Členské státy by měly vyžadovat, aby na 
žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě byly zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb 
určenému konečným zákazníkem.

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 211
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům bezplatně.

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI by měly být konečným 
zákazníkům poskytnuty bezplatně.

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.
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Pozměňovací návrh 212
Linda McAvan, Pavel Poc

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy požádají vnitrostátní 
regulační orgány, aby prověřily 
dostupnost a využitelnost účtů za energie 
za období jednoho roku pro spotřebitele. 
Tato zjištění se zpřístupní veřejnosti.

Or. en

Odůvodnění

Mají-li spotřebitelé mít možnost změnit svou spotřebu energie, musí svým účtům za energii 
rozumět. Vnitrostátní regulační orgány by proto měly mít povinnost ověřit, zda jsou 
spotřebitelé schopni svým účtům porozumět. Díky zpřístupnění informací si spotřebitelé 
budou moci vybírat společnosti s osvědčenými postupy.

Pozměňovací návrh 213
Miroslav Ouzký

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Tento článek se neuplatní, pokud 
analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady na instalaci jednotlivých měřičů 
jsou vyšší než přínosy v podobě 
případných úspor konečných zákazníků.
Jestliže ekonomické posouzení rozvoje 
inteligentních měřičů dle směrnice 
2009/72/ES hovoří ve prospěch jejich 
zavedení, pak se nepoužije časové
opatření stanovené odstavcem 2.

Or. en
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Odůvodnění

Distribuční společnosti jsou již začleněny do zavedení inteligentních měřičů v souladu 
s harmonogramy stanovenými ve třetí směrnici o elektřině (směrnice 2009/72/ES), tedy že 
musí být do roku 2020 inteligentním měřičem vybaveno 80 % zákazníků pozitivně 
hodnocených analýzou nákladů a přínosů. Nová směrnice by stávající investiční plány neměla 
ohrozit. Současně by distribuční společnosti neměly být nuceny k přijetí řešení, která nejsou 
ekonomicky životaschopná.

Pozměňovací návrh 214
Richard Seeber

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Sankce vypouští se
Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [dvanáct měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto 
sankce dotčeny.

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 215
Matthias Groote
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Návrh směrnice
Čl.  9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [dvanáct měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto sankce 
dotčeny.

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Sankce se nesmí uplatňovat paušálně 
nebo bez zřetele k zavinění. Je třeba 
v konkrétních případech přesně posoudit
například to, jaké úsilí vynaložily 
energetické společnosti, aby dosáhly cílů, 
a proč cíle nemohly být dosaženy. Členské 
státy oznámí tato ustanovení Komisi 
nejpozději do [dvanáct měsíců po vstupu 
této směrnice v platnost] a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoliv následné změně, 
kterou by byly tyto sankce dotčeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 216
Sabine Wils

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by měly stanovit rozhodné, 
přiměřené a odrazující správní pokuty 
k zajištění vymáhání článků 6 až 8 této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Richard Seeber

Návrh směrnice
Článek 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] 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 218
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Každý vnitrostátní plán uvede
a) cíle daného státu v oblasti rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny pro 
rok 2020 a odpovídající průběžné cíle;
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b) oblasti podpory dálkového vytápění, 
u nichž analýza nákladů a přínosů 
odhalila potenciál kombinované výroby 
tepla a elektřiny;
c) údaje stanovené v příloze VII.
d) Plány by měly vycházet z komplexní 
analýzy nákladů a přínosů každé 
plánované investice s přihlédnutím ke 
stávající úrovni poptávky po teple 
a hodnocení jednotlivých profilů spotřeby 
(např. modelu průmyslové spotřeby,
spotřeby domácností či terciární spotřeby). 
Navíc k jednotlivým druhům 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
(mikro, pro vlastní spotřebu atd.) je třeba 
přistupovat s přihlédnutím ke specifikům 
struktury poptávky a spotřeby příslušného 
státu.
e) Tyto plány budou aktualizovány 
a Komise o nich bude informována jednou 
za pět let. Členské státy prostřednictvím 
svého regulačního rámce zajistí, aby 
vnitrostátní plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee 
a balanced distribution of costs and avoid market distortion.
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Pozměňovací návrh 219
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy nejpozději do 
1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní mapu
vytápění a chlazení, pomocí které bude 
možné efektivněji nalézat a rozvíjet 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
a dálkové vytápění a chlazení, jež bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let.

Or. fi

Pozměňovací návrh 220
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 

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

aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2016 stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. pl

Pozměňovací návrh 222
Anja Weisgerber
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Povinnost uplatňovat na veškeré územní plány, plány na využití půdy a plány městského 
rozvoje vnitrostátní plán vytápění a chlazení představuje enormní byrokratickou zátěž 
a významně omezuje flexibilitu tvůrců politiky na regionální a místní úrovni.

Pozměňovací návrh 223
Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 

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

o nich Komisi. Administrativní zátěž by 
přitom měla co nejvíce omezena. Tyto 
plány budou aktualizovány a Komise 
o nich bude informována jednou za pět let. 
Členské státy prostřednictvím svého 
regulačního rámce zajistí, aby vnitrostátní 
plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII. Tyto 
územní plány by se měly přednostně 
zabývat kombinovanou výrobou tepla 
a elektřiny s vysokou účinností.

Or. de

Pozměňovací návrh 224
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely posouzení uvedeného 
v odstavci 1 provedou členské státy 
analýzu nákladů a přínosů ve vztahu ke 
svému území, vycházející zejména 
z klimatických podmínek, ekonomické 
proveditelnosti či technické vhodnosti, aby 
odhalily a usnadnily provádění těch 
nákladově nejúčinnějších řešení za 
účelem naplnění požadavků týkajících se 
vytápění a chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní plány rozvoje předpokládané v návrhu směrnice by měly obsahovat analýzu 
nákladů a přínosů, která by zajistila soudržný rozvoj díky pečlivému plánování tepelných 
potřeb.
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Pozměňovací návrh 225
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Na základě hodnocení uvedeného 
v odstavcích 1 a 1a členské státy přijmou 
nezbytná opatření pro rozvoj infrastruktury 
pro účinné dálkové vytápění a chlazení, 
aby ji přizpůsobily rozvoji kombinované 
výroby tepla a elektřiny s vysokou 
účinností a využití vytápění a chlazení 
z odpadního tepla a obnovitelných zdrojů 
energie v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 8. Při 
rozvoji dálkového vytápění a chlazení 
upřednostní v co největší míře 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
s vysokou účinností před výrobou pouze 
tepla, je-li teplo vyráběno ve spalovacích 
zařízeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Pozměňovací návrh 228
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby při projektování 
nových zařízení pro výrobu elektřiny
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW
tato zařízení:

Or. fi
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Pozměňovací návrh 229
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

3. Členské státy zajistí, aby 
v podporovaných oblastech s potenciálem 
pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny definovaných dle odstavce 2 
veškerá nová zařízení pro výrobu elektřiny 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW:

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby byly při 
plánování nových zařízení pro výrobu 
elektřiny o celkovém tepelném příkonu nad 
20 MW prováděny studie ohledně 
technické a ekonomické proveditelnosti 
vybudování elektrárny vybavené zařízením 
umožňujícím rekuperaci odpadního tepla 
prostřednictvím vysoce účinné jednotky 
kombinované výroby tepla a elektřiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Pavel Poc
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby, je-li to 
technicky, socioekonomicky a obchodně 
proveditelné, byla veškerá nová zařízení 
pro výrobu elektřiny o celkovém tepelném 
příkonu nad 20 MW vybavena zařízením 
umožňujícím rekuperaci odpadního tepla 
prostřednictvím vysoce účinné jednotky 
pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny.
Členské státy zajistí, aby byla při
rozhodování o umístění zařízení pro 
výrobu elektřiny mezi jinými kritérii 
zohledněna i dostupnost míst odběru 
tepla.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh jasně stanoví, že by měly být realizovány jen takové projekty, které 
jsou technicky a ekonomicky kvalitní. Dále by mělo být při rozhodování o umístění zařízení 
bráno na vědomí i místo odběru tepla, nemělo by to však být jediné kritérium. Členské státy 
musí zohlednit i jiná kritéria, jako je bezpečnost jaderných elektráren, umístění plynovodu 
v případě plynových elektráren atp.

Pozměňovací návrh 232
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW:

Členské státy zajistí, aby veškerá nová 
zařízení pro výrobu elektřiny o celkovém 
tepelném příkonu nad 20 MW, s výjimkou 
jaderných zařízení:
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Or. en

Odůvodnění

Tato výjimka by měla odrážet specifika jaderných elektráren, které operují s vysokým 
faktorem zatížení. S ohledem na faktor zatížení a omezenou poptávku po teple danou 
strukturou obyvatelstva nemohou dosáhnout takového poměru výroby tepla a energie, aby 
vyhověly přísným podmínkám vysoké účinnosti kombinované výroby stanoveným v odstavcích 
3 a 6. Veškerá jaderná zařízení by měla být z působnosti těchto požadavků zcela vyjmuta, 
jelikož je již předem dáno, že přísné podmínky vysoké účinnosti kombinované výroby nesplní.

Pozměňovací návrh 233
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí 
vysoce účinné kogenerační jednotky a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky a

a) byla vybavena zařízením umožňujícím 
rekuperaci odpadního tepla pomocí vysoce 
účinné kogenerační jednotky nebo

Or. pl

Pozměňovací návrh 235
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) byla posouzena efektivnost nákladů 
a technická proveditelnost jejich výstavby;

Or. fi

Pozměňovací návrh 236
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) byla umístěna v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využíváno místy spotřeby 
tepla.

b) bylo vyvinuto úsilí, aby byla umístěna 
v lokalitě, kde může být odpadní teplo 
využíváno místy spotřeby tepla.

Or. fi

Pozměňovací návrh 238
Oreste Rossi
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s posouzením 
uvedeným v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES.

Or. fi

Pozměňovací návrh 240
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7 
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího tepelného 
zatížení pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v souladu s přílohou VIII.

Aby zajistily splnění ustanovení prvního 
pododstavce, přijmou členské státy kritéria 
pro vydání povolení podle článku 7
směrnice 2009/72/ES. Zajistí zejména, aby 
umístění nových zařízení bralo v úvahu 
dostupnost odpovídajícího dalšího
tepelného zatížení pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny v souladu 
s přílohou VIII.

Or. pl

Pozměňovací návrh 241
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou do svých 
schvalovacích kritérií nebo obdobných 
kritérií pro vydání povolení zařadit 
podmínky pro vyjmutí jednotlivých 
zařízení z působnosti ustanovení prvního 
pododstavce, když:
a) provedená analýza nákladů a přínosů 
pro jednotlivá zařízení ukáže, že náklady 
včetně investic do infrastruktury převyšují 
přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení, nebo
b) požadavek uvedený v písmenu b) 
prvního pododstavce vztahující se 
k umístění zařízení nemůže být splněn 
vzhledem k potřebě umístit zařízení do 
blízkosti geologického úložiště povoleného 
podle směrnice 2009/31/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 242
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;
b) požadavek uvedený v odst. 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo
c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.
O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
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do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 
3, když:

Or. en

Odůvodnění

Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny musí být ekonomicky životaschopná. 
Pokud tomu tak není, měla by být přijata jiná, vhodnější opatření, přičemž finanční zdroj by 
stále bylo možné na jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti využít.

Pozměňovací návrh 245
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 3
ve snaze zajistit, aby byly realizovány jen 
projekty, které mají technický potenciál 
a pozitivní socioekonomický 
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a podnikatelský přínos, když:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že by členské státy měly mít povinnost stanovit jednotné 
podmínky vyjmutí z povinnosti kombinované výroby tepla a elektřiny a zajistit tak, aby 
projekty, které jsou nehospodárné či technicky nekvalitní, nebyly realizovány.

Pozměňovací návrh 246
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 
3, když:

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že by členské státy měly mít povinnost stanovit jednotné 
podmínky vyjmutí z povinnosti kombinované výroby tepla a elektřiny, nejsou-li ustanovení a), 
b) a c) tohoto odstavce splněna. Zajistí se tak, aby projekty, které jsou nehospodárné či 
technicky nekvalitní, nebyly realizovány.

Pozměňovací návrh 247
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fi



AM\882705CS.doc 33/130 PE475.852v02-00

CS

Pozměňovací návrh 248
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že by členské státy měly mít povinnost stanovit jednotné 
podmínky vyjmutí z povinnosti kombinované výroby tepla a elektřiny a zajistit tak, aby 
projekty, které jsou nehospodárné či technicky nekvalitní, nebyly realizovány.

Pozměňovací návrh 249
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 250
Pavel Poc
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) zařízení je umístěno do blízkosti 
geologického úložiště povoleného podle 
směrnice 2009/31/ES; nebo

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že by členské státy měly mít povinnost stanovit jednotné 
podmínky vyjmutí z povinnosti kombinované výroby tepla a elektřiny a zajistit tak, aby 
projekty, které jsou nehospodárné či technicky nekvalitní, nebyly realizovány.

Pozměňovací návrh 251
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 252
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje, že by členské státy měly mít povinnost stanovit jednotné 
podmínky vyjmutí z povinnosti kombinované výroby tepla a elektřiny a zajistit tak, aby 
projekty, které jsou nehospodárné či technicky nekvalitní, nebyly realizovány.

Pozměňovací návrh 253
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
neumožňují konkurenceschopnou 
návratnost investic s přihlédnutím 
k nákladům na poskytování stejného 
množství elektřiny a tepla pomocí 
odděleného vytápění nebo chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny musí být ekonomicky životaschopná. 
Pokud tomu tak není, měla by být přijata jiná, vhodnější opatření, přičemž finanční zdroj by 
stále bylo možné na jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti využít.

Pozměňovací návrh 254
Anja Weisgerber, Peter Liese
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) mají být z národohospodářských 
důvodů nebo k zajištění stability sítě 
povoleny nové plynové a uhelné 
elektrárny s vysokou účinností bez 
jednotky na kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny.

Or. de

Odůvodnění

Vedle využití kombinované výroby tepla a elektřiny by měly členské státy 
z národohospodářských důvodů a k zajištění stability sítě mít možnost povolit i plynové či 
uhelné elektrárny s vysokou účinností. Výjimka předpokládaná návrhem směrnice, která 
obsahuje výhradu přezkumu Komisí, k tomuto účelu nestačí.

Pozměňovací návrh 255
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do 6 měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 256
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do 6 měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2016. Komise může navrhnout 
změnu do 6 měsíců od data uvědomení. 
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí uplatňuje, dokud 
Komise změněné podmínky neschválí.

Or. pl

Pozměňovací návrh 257
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím 
pro vydání povolení uvedených v odstavci 
3 a byla v souladu s vnitrostátními plány 
vytápění a chlazení podle odstavce 1.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
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nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím 
pro vydání povolení uvedených 
v odstavci 3 a byla v souladu 
s vnitrostátními plány vytápění a chlazení 
podle odstavce 1.

nařízení členských států týkající se 
územního plánování měst a obcí brala 
v úvahu efektivní výrobu, distribuci 
a využití energie.

Or. fi

Pozměňovací návrh 259
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím pro 
vydání povolení uvedených v odstavci 3 
a byla v souladu s vnitrostátními plány 
vytápění a chlazení podle odstavce 1.

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím pro 
vydání povolení uvedených v odstavci 3 
a aby přiměřeně zohledňovala vnitrostátní
plány vytápění a chlazení podle odstavce 1.

Or. de

Odůvodnění

Povinnost uplatňovat na veškeré územní plány, plány na využití půdy a plány městského 
rozvoje vnitrostátní plán vytápění a chlazení představuje enormní byrokratickou zátěž 
a významně omezuje flexibilitu tvůrců politiky na regionální a místní úrovni.

Pozměňovací návrh 260
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
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aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační
zařízení, pod podmínkou, že toto zařízení 
je umístěno v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogeneračního
zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační
zařízení, pod podmínkou, že toto zařízení 
je umístěno v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogeneračního
zařízení, pod podmínkou, že výzkum 
ukázal, že je toto zařízení nákladově 
efektivní a že je umístěno v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využito.

Or. fi

Pozměňovací návrh 262
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka 
provedení výpočtů, které umožní jeho 
provozování jako vysoce účinného 
kogenerační zařízení, pod podmínkou, že 
toto zařízení je umístěno v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využito místem 
odběru tepla v souladu s bodem 1 přílohy 
VIII.

6. Členské státy zajistí, aby 
v podporovaných oblastech s potenciálem 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
definovaných dle odstavce 2 při každé 
rozsáhlé rekonstrukci stávajícího zařízení 
pro výrobu elektřiny o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu nad 20 MW 
nebo při aktualizaci jeho povolení 
v souladu s článkem 21 směrnice 
2010/75/ES byla v novém nebo 
aktualizovaném povolení či licenci 
stanovena jako přednostní podmínka 
technická a ekonomická proveditelnost 
transformace, aby bylo možné zařízení 
provozovat jako vysoce účinné zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, za 
předpokladu, že toto zařízení je umístěno 
v lokalitě, kde existuje dostatečná 
a dlouhodobě stabilní poptávka po odběru 
tepla. Vybavení zařízení na výrobu 
elektřiny zařízením pro zachycování 
a skladování uhlíku pro účely těchto 
ustanovení není považováno za 
rekonstrukci.

Or. en

Justification

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required. 
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at a system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee 
a balanced distribution of costs and avoid market distortion.
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Pozměňovací návrh 263
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační
zařízení, pod podmínkou, že toto zařízení 
je umístěno v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogeneračního
zařízení, pod podmínkou, že je takový 
projekt vysoce účinné kombinované 
výroby tepla a energie technicky, 
socioekonomicky a obchodně 
proveditelný.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo 
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogenerační
zařízení, pod podmínkou, že toto zařízení 
je umístěno v lokalitě, kde může být 

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW, s výjimkou 
jaderných zařízení, nebo při aktualizaci 
jeho povolení v souladu s článkem 21 
směrnice 2010/75/ES bylo v novém nebo 
aktualizovaném povolení či licenci 
stanoveno jako podmínka provedení 
výpočtů, které umožní jeho provozování 
jako vysoce účinného kogeneračního
zařízení, pod podmínkou, že toto zařízení 
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odpadní teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

je umístěno v lokalitě, kde může být 
odpadní teplo využito místem odběru tepla 
v souladu s bodem 1 přílohy VIII.

Or. en

Odůvodnění

Tato výjimka by měla odrážet specifika jaderných elektráren, které operují s vysokým 
faktorem zatížení. S ohledem na faktor zatížení a omezenou poptávku po teple danou 
strukturou obyvatelstva nemohou dosáhnout takového poměru výroby tepla a energie, aby 
vyhověly přísným podmínkám vysoké účinnosti kombinované výroby stanoveným v odstavcích 
3 a 6. Veškerá jaderná zařízení by měla být z působnosti těchto požadavků zcela vyjmuta, 
jelikož je již předem dáno, že přísné podmínky vysoké účinnosti kombinované výroby nesplní.

Pozměňovací návrh 265
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES bylo
v novém nebo aktualizovaném povolení či 
licenci stanoveno jako podmínka
provedení výpočtů, které umožní jeho 
provozování jako vysoce účinného 
kogenerační zařízení, pod podmínkou, že 
toto zařízení je umístěno v lokalitě, kde 
může být odpadní teplo využito místem 
odběru tepla v souladu s bodem 1 přílohy 
VIII..

Členské státy zajistí, aby při každé rozsáhlé 
rekonstrukci stávajícího zařízení pro 
výrobu elektřiny o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu nad 20 MW nebo při 
aktualizaci jeho povolení v souladu 
s článkem 21 směrnice 2010/75/ES musela
být v novém nebo aktualizovaném povolení 
či licenci na základě analýzy nákladové 
efektivity a analýzy využití zařízení 
zvážena proveditelnost transformace, aby 
bylo možné zařízení provozovat jako 
vysoce účinné zařízení na kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny.

Or. pl

Pozměňovací návrh 266
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vybavení zařízení na výrobu elektřiny 
lapačem uhlíku nebo skladovacími 
zařízeními pro účely těchto ustanovení 
není považováno za rekonstrukci.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 267
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou do svých 
schvalovacích kritérií nebo kritérií pro 
vydání povolení zařadit podmínky pro 
vyjmutí jednotlivých zařízení z působnosti 
ustanovení prvního pododstavce, když 
analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 6 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
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do 1. ledna 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 
6, když:

Or. en

Odůvodnění

Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny musí být ekonomicky životaschopná. 
Pokud tomu tak není, měla by být přijata jiná, vhodnější opatření, přičemž finanční zdroj by 
stále bylo možné na jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti využít.

Pozměňovací návrh 271
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 6
ve snaze zajistit, aby byly realizovány jen 
projekty, které mají technický potenciál 
a pozitivní socioekonomický 
a podnikatelský přínos, když:

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 10 odst. 7 tento pozměňovací návrh upřesňuje, že by 
členské státy měly mít povinnost stanovit jednotné podmínky vyjmutí z povinnosti 
kombinované výroby tepla a elektřiny a zajistit tak, aby projekty, které jsou nehospodárné či 
technicky nekvalitní, nebyly realizovány.

Pozměňovací návrh 272
Miroslav Ouzký

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení odstavce 
6, když:

Or. en

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k čl. 10 odst. 7 tento pozměňovací návrh upřesňuje, že by 
členské státy měly mít povinnost stanovit jednotné podmínky vyjmutí z povinnosti 
kombinované výroby tepla a elektřiny, nejsou-li ustanovení a) a b) tohoto odstavce splněna. 
Zajistí se tak, aby projekty, které jsou nehospodárné či technicky nekvalitní, nebyly 
realizovány.

Pozměňovací návrh 273
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 274
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
neumožňují konkurenceschopnou 
návratnost investic s přihlédnutím 
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a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení.

k nákladům na poskytování stejného 
množství elektřiny a tepla pomocí 
odděleného vytápění nebo chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny musí být ekonomicky životaschopná. 
Pokud tomu tak není, měla by být přijata jiná, vhodnější opatření, přičemž finanční zdroj by 
stále bylo možné na jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti využít.

Pozměňovací návrh 275
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2016. Komise může navrhnout 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení. 
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí uplatňuje, dokud 
Komise upravené podmínky neschválí.

Or. pl

Pozměňovací návrh 276
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 

(Netýká se českého znění.)
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produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Or. fi

Pozměňovací návrh 277
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat.

Členské státy přijmou kritéria pro vydání 
povolení nebo rovnocenného dokladu, aby 
zajistily, že průmyslová zařízení 
o celkovém tepelném příkonu nad 20 MW 
produkující odpadní teplo, která budou 
vybudována nebo projdou rozsáhlou 
rekonstrukcí po datu [vstupu této směrnice 
v platnost], budou jejich odpadní teplo 
zachycovat a využívat, bude-li takový 
projekt vyhodnocen jako obchodně 
a technologicky proveditelný.

Or. en

Justification

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Pozměňovací návrh 278
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím
dálkového vytápění a chlazení, pokud je to 
rozumné z hlediska nákladové účinnosti. 
Mohou vyžadovat, aby tato zařízení 
uhradila poplatky za připojení a náklady 
spojené s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Or. fi

Pozměňovací návrh 279
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Zajistí, aby 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům byly mezi 
zúčastněné subjekty spravedlivě 
rozděleny.

Or. Or.

Justification

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
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companies investing in utilisation of excess heat.

Pozměňovací návrh 280
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou s přihlédnutím 
k technickému řízení a ekonomické 
rovnováze sítě dálkového vytápění
mechanismy, které zajistí připojení těchto 
zařízení k sítím dálkového vytápění 
a chlazení. Mohou vyžadovat, aby tato 
zařízení uhradila poplatky za připojení 
a náklady spojené s rozvojem sítí 
dálkového vytápění a chlazení nezbytné 
pro dopravu jejich odpadního tepla 
k zákazníkům.

Or. Or.

Pozměňovací návrh 281
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení. Mohou 
vyžadovat, aby tato zařízení uhradila 
poplatky za připojení a náklady spojené 
s rozvojem sítí dálkového vytápění 
a chlazení nezbytné pro dopravu jejich 
odpadního tepla k zákazníkům.

Členské státy zavedou mechanismy, které 
zajistí připojení těchto zařízení k sítím 
dálkového vytápění a chlazení, pokud 
v rámci těchto sítí existuje poptávka po 
teplu či chlazení. Mohou vyžadovat, aby 
tato zařízení uhradila poplatky za připojení 
a náklady spojené s rozvojem sítí 
dálkového vytápění a chlazení nezbytné 
pro dopravu jejich odpadního tepla 
k zákazníkům.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 282
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
prvního pododstavce, když:

Členské státy mohou do svých 
schvalovacích kritérií nebo kritérií pro 
vydání povolení zařadit podmínky pro 
vyjmutí jednotlivých zařízení z působnosti 
ustanovení prvního pododstavce, když 
analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
prvního pododstavce, když:

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení prvního 
pododstavce, když:

Or. en

Odůvodnění

Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny musí být ekonomicky životaschopná. 
Pokud tomu tak není, měla by být přijata jiná, vhodnější opatření, přičemž finanční zdroj by 
stále bylo možné na jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti využít.
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Pozměňovací návrh 284
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
prvního pododstavce, když:

Členské státy stanoví podmínky pro 
vyjmutí z působnosti ustanovení prvního 
pododstavce, když:

Or. en

Justification

In alignment with the amendments to Article 10, paragraph 7 and 8, this amendment clarifies 
that it should be obligatory for Member States to lay down common conditions for exemption 
from the CPH obligation to ensure that projects that are uneconomic or technical unsound 
are not implemented. Further it clarifies that cost should be distributed fairly between the 
concerned actors to secure that benefits for the industry outweighs the costs. Finally this 
amendment includes the necessity to secure the long-term ability of companies investing in 
CPH to sell their excess heat. Member States must ensure viable, long-term conditions for 
companies investing in utilisation of excess heat.

Pozměňovací návrh 285
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 287
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Karl-Heinz Florenz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení po celou dobu životnosti zařízení.

c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
neumožňují konkurenceschopnou 
návratnost investic s přihlédnutím 
k nákladům na poskytování stejného 
množství elektřiny a tepla pomocí 
odděleného vytápění nebo chlazení.
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Or. en

Odůvodnění

Zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny musí být ekonomicky životaschopná. 
Pokud tomu tak není, měla by být přijata jiná, vhodnější opatření, přičemž finanční zdroj by 
stále bylo možné na jiná opatření ke zvýšení energetické účinnosti využít.

Pozměňovací návrh 289
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 290
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2016. Komise může navrhnout 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení. 
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí uplatňuje, dokud 
Komise upravené podmínky neschválí.
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předložené nebo upravené podmínky.

Or. pl

Pozměňovací návrh 291
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku – dle 
přílohy VIII – analýzy nákladů a přínosů 
na celém území členského státu uvedené
v odst. 1a a analýzy nákladů a přínosů pro 
jednotlivá zařízení uvedené v odstavcích 3, 
6 a 8.

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 písm. 
c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).
Metodika bude vypracována ve spolupráci 
s příslušnými zúčastněnými stranami. 
Tato metodika zohlední jak 
socioekonomické, tak podnikatelské 
finanční perspektivy.

Or. en
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Odůvodnění

Musí být zajištěno, že projekt zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny (CHP) bude 
nejen ekonomicky životaschopný, ale bude rovněž zajímavým obchodním případem pro 
zapojené investory. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny by neměla být cíl sám o sobě. 
Metodika analýzy nákladů a přínosů by měla tyto perspektivy zahrnovat a měla by být 
vypracována se zapojením odvětví, jež bude realizovat tyto investice.

Pozměňovací návrh 293
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna aktem v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
harmonizovat referenční hodnoty účinnosti 
stanovené v rozhodnutí Komise [číslo 
rozhodnutí] na základě směrnice 
2004/80ES poprvé nejpozději do 1. ledna 
2015 a poté každých deset let.

Komise je oprávněna aktem v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
harmonizovat s přihlédnutím 
k technickému vývoji a inovacím
referenční hodnoty účinnosti stanovené 
v rozhodnutí Komise [číslo rozhodnutí] na 
základě směrnice 2004/80ES poprvé 
nejpozději do 1. ledna 2015 a poté každých 
deset let.

Or. fi

Pozměňovací návrh 294
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Členské státy zajistí, aby veškerá 
dostupná podpora pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny byla postavena na 
elektřině vyrobené vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou a z odpadního 
tepla účinně využívaného k dosažení úspor 
primární energie. Nerozlišují mezi 
elektřinou spotřebovanou na místě 

11. Členské státy zajistí, aby veškerá 
dostupná podpora pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny byla postavena na 
elektřině vyrobené vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou a z odpadního 
tepla účinně využívaného k dosažení úspor 
primární energie. Nerozlišují mezi 
elektřinou spotřebovanou na místě 
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a elektřinou dodávanou do sítě. Veřejná 
podpora kombinované výroby tepla 
a elektřiny a výroby a sítí ústředního 
vytápění podléhá tam, kde je to možné, 
pravidlům pro poskytování státní pomoci.

a elektřinou dodávanou do sítě. Veřejná 
podpora kombinované výroby tepla 
a elektřiny a výroby a sítí ústředního 
vytápění podléhá tam, kde je to možné, 
pravidlům pro poskytování státní pomoci.

Pro projekty biomasy mohou být podpora 
vysoké účinnosti a jiné pobídky určené 
pro biomasu spojeny. Na druhou stranu 
nebude poskytnuta žádná podpora 
investicím do jednotlivé/decentralizované 
výroby energie, jestliže by to vedlo 
k odpojení od účinné sítě dálkového 
vytápění.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna 
zařízení provádějící spalování paliv 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více a zařízení provádějící 
rafinaci ropy a plynu na svém území. 
Tento přehled se každé tři roky 
aktualizuje. Konkrétní údaje o přehledech 
jednotlivých zařízeních, které jsou 
každoročně v těchto přehledech obsaženy, 
se na požádání zpřístupní Komisi. Ke 
zprávám uvedeným v čl. 19 odst. 2 členské 
státy přiloží shrnutí bez důvěrných údajů 
obsahující souhrnné údaje z těchto 
přehledů.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nutné, aby se celkový přístup k této věci stanovený ve směrnici změnil. Vzhledem k tomu, že 
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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 296
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna zařízení 
provádějící spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějící rafinaci 
ropy a plynu na svém území. Tento 
přehled se každé tři roky aktualizuje. 
Konkrétní údaje o přehledech jednotlivých 
zařízeních, které jsou každoročně v těchto 
přehledech obsaženy, se na požádání 
zpřístupní Komisi. Ke zprávám uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 členské státy přiloží shrnutí 
bez důvěrných údajů obsahující souhrnné 
údaje z těchto přehledů.

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna zařízení 
provádějící spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW na 
svém území. Tento přehled se každé tři 
roky aktualizuje. Konkrétní údaje 
o přehledech jednotlivých zařízeních, které 
jsou každoročně v těchto přehledech 
obsaženy, se na požádání zpřístupní 
Komisi. Ke zprávám uvedeným v čl. 19 
odst. 2 členské státy přiloží shrnutí bez 
důvěrných údajů obsahující souhrnné údaje 
z těchto přehledů.

Or. it

Odůvodnění

Návrh směrnice chybně srovnává rafinérské odvětví s odvětvím výroby elektrické energie, což 
je naprosto nevhodné.

Pozměňovací návrh 297
János Áder

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna zařízení 

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna zařízení 
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provádějící spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějící rafinaci 
ropy a plynu na svém území. Tento
přehled se každé tři roky aktualizuje. 
Konkrétní údaje o přehledech jednotlivých 
zařízeních, které jsou každoročně v těchto 
přehledech obsaženy, se na požádání 
zpřístupní Komisi. Ke zprávám uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 členské státy přiloží shrnutí 
bez důvěrných údajů obsahující souhrnné 
údaje z těchto přehledů.

provádějící spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více. Tento přehled se každé tři roky 
aktualizuje. Konkrétní údaje o přehledech 
jednotlivých zařízeních, které jsou 
každoročně v těchto přehledech obsaženy, 
se na požádání zpřístupní Komisi. Ke 
zprávám uvedeným v čl. 19 odst. 2 členské 
státy přiloží shrnutí bez důvěrných údajů 
obsahující souhrnné údaje z těchto 
přehledů.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy přijmou opatření, aby 
zajistily, že distributoři energie 
upřednostní distribuci energie 
z obnovitelných zdrojů, jak je stanoveno 
v čl. 2 odst. 6 směrnice 2010/31/EU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 300
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou povolit sociálně 
orientované složky programů a struktur 
sazeb za přenos a distribuci energie po 
síti, pokud jsou veškeré rušivé účinky na 
přenosovou a distribuční soustavu 
omezeny na to, co je nezbytně nutné, 
a pokud nejsou nepřiměřené dotyčnému 
sociálnímu cíli.

vypouští se

Or. pl

Pozměňovací návrh 301
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 302
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Peter Liese, Anne Delvaux, Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dále členské státy mohou učinit 
opatření za účelem nepřetržitých 
a dlouhodobých dotačních tarifů, které se 
v případě potřeby mohou postupně 
zmenšovat, pro elektřinu vyráběnou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a mikrokogeneračních 
jednotkách.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 305
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány 
povzbuzovaly spolupůsobení reakce na 
spotřebu, s cílem zajistit nediskriminačně
účast při dodávkách na místních nebo 
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regionálních energetických trzích 
a terciárním trhu s rezervní kapacitou, 
a to případně i tím, že regulačním 
orgánům a provozovatelům přenosové 
soustavy nařídí, aby definovali technické 
parametry pro účast na energetických 
trzích a terciárním trhu s rezervní 
kapacitou, a to na základě technických 
požadavků těchto trhů a kapacit pro 
reakci na spotřebu.
Parametry nabídkového řízení v rámci 
opatření reagujících na spotřebu, jež se 
účastní na energetických trzích a trhu 
s rezervní kapacitou, zahrnují přiměřené 
specifikace s ohledem na:
a) minimální množství souhrnné kapacity 
kW nutné k účasti,
b) metodiku základního měření,
c) minimální objem kW nutný k účasti ve 
vztahu k jednomu měřenému místu (je-li 
nějaké),
d) dobu trvání aktivace reakce na 
spotřebu,
e) načasování aktivace reakce na 
spotřebu,
f) výpovědní dobu aktivace reakce na 
spotřebu,
g) požadavky dálkového měření,
h) povinnosti týkající se penále,
i) periodicitu aktivace reakce na spotřebu,
j) intervaly mezi jednotlivými aktivacemi,
k) časový harmonogram trvání 
nabídkového řízení,
l) možnost nabízet pozitivní nebo 
negativní kapacitu,
m) dostupnost plateb.
Při zavádění přiměřenosti vnitrostátní 
kapacity sítě nebo zavádění jiných 
opatření souvisejících se zajištěním 
energie by měl být patřičně brán v úvahu 
potenciál reakce na spotřebu. Při 
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zavádění systémů přiměřenosti sítě 
členské státy zajistí, aby byl patřičně brán 
v úvahu příspěvek reakce na spotřebu.

Or. en

Justification

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

Pozměňovací návrh 306
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Trhy s energiemi a infrastruktura členských států jsou velmi rozmanité. Z toho důvodu by 
měly mít členské státy možnost si samy stanovit, jak nejlépe zajistit vytvoření akčního plánu 
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pro reakci na spotřebu a jakým způsobem umožní vstup třetích stran a hospodářskou soutěž 
na trhu. Zajistí se tak, aby měli koneční zákazníci možnost čerpat výhody toho, že budou mít 
kontrolu nad svým obdobím spotřeby – do té míry, která je v jednotlivých členských státech 
přiměřená a proveditelná.

Pozměňovací návrh 307
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 308
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 309
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 310
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 311
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Informování a odborná příprava
1. Členské státy zajistí, aby byly informace 
o dostupných mechanismech ke zvýšení 
energetické účinnosti a o finančních 
a právních rámcích transparentní a aby 
byly co nejvíce aktivně šířeny mezi všemi 
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spotřebiteli, osobami zajišťujícími stavbu, 
architekty, inženýry, auditory pro oblast 
životního prostředí a osobami 
zajišťujícími instalaci prvků budov, jak 
jsou vymezeni ve směrnici 2010/31/EU. 
Zajistí, aby byly o možnostech účasti na 
financování opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti – včetně možnosti 
vytvářet partnerství mezi veřejným 
a soukromým sektorem – informovány 
banky a další finanční instituce.
2. Členské státy vytvoří vhodné podmínky 
a pobídky, aby účastníci trhu poskytovali 
spotřebitelům energie o energetické 
účinnosti adekvátní a cílené informace 
a poradenství.
3. Členské státy zajistí, aby údaje ze 
systémů inteligentních měřičů poskytovaly 
podrobný základ pro poradenství.
4. Členské státy vypracují za účasti 
zúčastněných stran, včetně místních 
a regionálních orgánů, vhodné 
informační, osvětové a školicí programy, 
jejichž cílem bude informovat občany 
o přínosech a účelnosti přijímání opatření 
ke zvýšení energetické účinnosti.
5. Komise zajistí, aby byly sdíleny a široce 
šířeny informace o osvědčených 
postupech členských států v oblasti úspor 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Informování a odborná příprava
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1. Členské státy zajistí, aby byly informace 
o dostupných mechanismech ke zvýšení 
energetické účinnosti a o finančních 
a právních rámcích transparentní a aby 
byly co nejvíce aktivně šířeny mezi 
všechny relevantními účastníky trhu, jako 
jsou spotřebitelé, osoby zajišťující stavbu, 
architekti, inženýři, auditoři pro oblast 
životního prostředí a osoby zajišťující 
instalaci prvků budov, jak jsou vymezeni 
ve směrnici 2010/31/EU. Zajistí, aby byly 
o možnostech účasti na financování 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
– včetně možnosti vytvářet partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem –
informovány banky a další finanční 
instituce. Nejpozději do jednoho roku od 
vstupu tohoto právního předpisu 
v platnost členské státy předloží Komisi 
plán iniciativ, které budou činit, a adresy, 
kde je možné získat informace 
o dostupných mechanismech ke zvýšení 
energetické účinnosti a o finančních 
a právních rámcích.
2. Členské státy vytvoří vhodné podmínky 
a pobídky, aby účastníci trhu poskytovali 
spotřebitelům energie o energetické 
účinnosti adekvátní a cílené informace 
a poradenství.
3. Členské státy vypracují za účasti 
zúčastněných stran, včetně místních 
a regionálních orgánů, vhodné 
informační, osvětové a školicí programy, 
jejichž cílem bude informovat občany 
o přínosech a účelnosti přijímání opatření 
ke zvýšení energetické účinnosti.
4. Komise zajistí, aby byly sdíleny a široce 
šířeny informace o osvědčených 
postupech členských států v oblasti úspor 
energie.

Or. en

Odůvodnění

Informace a odborná příprava jsou v oblasti energetické účinnosti klíčové. Členské státy by 
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neměly mít možnost se této odpovědnosti vyhnout nebo ji delegovat. Je důležité, aby členské
státy vypracovaly konkrétní plány ohledně toho, jak chtějí dosáhnout svých cílů v oblasti 
energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 313
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podporují trh energetických 
služeb a přístup malých a středních 
podniků na tento trh tím, že:

Členské státy by měly podporovat trh 
energetických služeb a přístup malých 
a středních podniků na tento trh tím, že:

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 314
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) požadují po veřejných orgánech, aby 
při provádění renovace budov zvážily, zda 
je pro ni možné použít smlouvu 
o energetické náročnosti,

Or. en
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Pozměňovací návrh 315
Peter Liese

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) společně s Komisí sledují fungování 
trhu vzhledem k možným narušením trhu 
v důsledku vstupu distributorů energií 
nebo společností zabývajících se 
maloobchodním prodejem energie na trh 
s energetickými službami,

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) finančně podporují energetické služby 
pro domácnosti s nízkými příjmy.

Or. de

Pozměňovací návrh 317
Peter Liese, Renate Sommer

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 318
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) členské státy vytvoří odpovídající 
programy podpory tak, aby náklady na 
opatření ke snížení energetické náročnosti 
budov nezatížily nájemníky s nízkými 
příjmy.

Or. de

Pozměňovací návrh 319
Peter Liese, Renate Sommer, Anne Delvaux, Miroslav Ouzký, Radvilė Morkūnaitė-
Mikulėnienė

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 320
Peter Liese, Anne Delvaux, Renate Sommer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) odstraňování regulovaných cen, které 
neodrážejí náklady,

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. O hodnocení překážek a opatřeních 
uvedených v odstavci 1 bude Komise 
informována v první doplňující zprávě 
uvedené v čl. 19 odst. 2.

2. O hodnocení překážek a opatřeních 
uvedených v odstavci 1 by měla být
Komise informována v první doplňující 
zprávě uvedené v čl. 19 odst. 2.

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 323
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede systém 
vzájemného uznávání úspor energie 
dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinností při zvyšování 
energetické účinnosti uvedených v čl. 6 
odst. 9. 

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 324
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 325
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17a
Fondy
1. Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 
Smlouvy, členské státy zřídí jeden nebo 
více fondů, z nichž bude podporováno 
provádění programů a opatření na zvýšení 
energetické účinnosti a podporován rozvoj 
trhu opatření na zvýšení energetické 
účinnosti a k nabízení technické pomoci. 
Tato opatření mohou zahrnovat podporu 
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energetických auditů a finančních 
nástrojů pro úspory energie, podporovat 
rozsáhlou obnovu/renovaci budov, 
zejména pro domácnosti s nízkými příjmy. 
Součástí fondu mohou být mimo jiné 
příjmy z aukcí systému pro obchodování 
s emisemi, finanční prostředky ze 
strukturálních fondů a Fondu 
soudržnosti, případně finanční příspěvky 
odvozené od systému povinností 
uvedeného v článku 6 této směrnice.
2. Fondy budou využívány k přilákání 
soukromých investic do oblasti 
energetické účinnosti prostřednictvím 
úvěrových záruk a dalších mechanismů 
finančního inženýrství.
3. Pokud fondy podporují provádění 
opatření na zvýšení energetické účinnosti, 
bude přístup k fondům podmíněn 
skutečnou realizací úspor energie nebo 
zvýšení energetické účinnosti. Splnění této 
podmínky bude řádně doloženo, např. 
certifikáty energetické náročnosti budov 
nebo energetickými štítky produktů.
4. Fondy rovněž zajistí technickou pomoc 
třetím stranám, jako jsou spotřebitelé, 
malé a střední podniky a další investoři, 
na podporu proniknutí kvalitních 
programů a opatření energetické 
účinnosti na trh.
5. Fondy mohou být napojené na 
specializované agentury nebo programy, 
jež napomáhají směrovat peníze do 
vhodných projektů a plnit funkce uvedené 
v odstavcích 3 a 4.

Or. en

Odůvodnění

Mechanismy finanční a technické pomoci jsou nezbytné nástroje odstraňování existujících 
překážek zabraňujících využívání opatření ke zvýšení energetické účinnosti na trhu.
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Pozměňovací návrh 326
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 329
Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Peter Liese, Anne Delvaux

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 

2. Nejpozději do 31. prosince 2013 členské 
státy poskytnou Komisi vnitrostátní plány
v oblasti energetické účinnosti, které 
popisují, jak členské státy hodlají 
dosáhnout vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti podle čl. 3 odst. 1. Komise 
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energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni s cílem dosáhnout
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

posoudí tyto plány a může je zamítnout, 
případně navrhne jejich změny. Každé dva 
roky předloží členské státy Komisi zprávu 
o provádění svých vnitrostátních plánů 
energetické účinnosti. Tyto zprávy budou 
doplněny o aktualizované odhady 
očekávané celkové spotřeby primární 
energie do roku 2020, jakož i odhadovanou 
úrovní spotřeby primární energie 
v odvětvích uvedených v příloze XIV části 
1. Komise nejpozději do 30. září 2013 
poskytne šablonu sloužící jako vzor 
doplňující zprávy. Tato šablona se přijímá 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 2. Doplňující zprávy musí 
v každém případě obsahovat údaje 
specifikované v příloze XIV. Při 
sestavování svých vnitrostátních plánů 
energetické účinnosti přihlížejí členské 
státy k nákladově efektivním opatřením ke 
zlepšení energetické účinnosti a k riziku 
přesunu zdrojů emisí uhlíku.
Při sestavování svých vnitrostátních plánů 
energetické účinnosti zajistí členské státy, 
aby byl na vnitrostátní úrovni podporován 
systémový přístup, například k osvětlení, 
s cílem povzbuzovat využívání i dalších 
existujících možností úspor energie, které 
by přesahovaly rámec přístupu jednoho 
produktu.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vychází z pozměňovacího návrhu 15 předloženého v návrhu 
stanoviska. Mimoto se v něm zavádí systémový přístup, který, oproti přístupu jednoho 
produktu, má obrovský potenciál úspor. V případě osvětlení sestávají účinné systémy 
z detektorů přítomnosti, přizpůsobení se dennímu světlu a používání účinných svítidel.

Pozměňovací návrh 331
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Nejpozději do 30. dubna 2014 členské státy
poskytnou Komisi vnitrostátní plány
v oblasti energetické účinnosti, které 
popisují, jak členské státy hodlají 
dosáhnout vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti podle čl. 3 odst. 1. Tyto plány 
zahrnou opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděná nebo 
plánovaná na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni. Tyto vnitrostátní plány 
energetické účinnosti posuzuje Komise 
a mohou být zamítnuty, pokud opatření 
uvedená v plánu nedostačují k dosažení 
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i odhadovanou úrovní spotřeby primární 
energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

vnitrostátního cíle energetické účinnosti.

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 333
Bogusław Sonik

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by neměly stanovovat 
cíle odvětvím, v nichž hrozí význačné 
riziko úniku uhlíku, jak je to stanoveno 
rozhodnutím Komise 2010/2/EU. Pokud 
by k tomu přece jen mělo dojít, členské 
státy vyjádří případné odvětvové cíle pro 
výrobní postupy v těchto odvětvích co do 
spotřeby energie na výstupní jednotku, 
které zabrání omezování průmyslového 
růstu.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví, která by mohla být postižena únikem uhlíku, by do této směrnice neměla být přímo 
zahrnuta. Pokud tato odvětví budou později upravena jednotlivými členskými státy, měly by 
být cíle energetické účinnosti stanoveny pouze relativním způsobem, výstupem na jednotku 
spotřebované energie.

Pozměňovací návrh 334
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
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Tatarella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by neměly stanovovat 
cíle odvětvím, v nichž hrozí význačné 
riziko úniku uhlíku, jak je to stanoveno 
rozhodnutím Komise 2010/2/EU. Pokud 
by k tomu přece jen mělo dojít, členské 
státy vyjádří případné odvětvové cíle pro 
výrobní postupy v těchto odvětvích co do 
spotřeby energie na výstupní jednotku, 
které zabrání omezování průmyslového 
růstu.

Or. en

Odůvodnění

Odvětví, která by mohla být postižena únikem uhlíku, by do této směrnice neměla být přímo 
zahrnuta. Pokud tato odvětví budou později upravena jednotlivými členskými státy, měly by 
být cíle energetické účinnosti stanoveny pouze relativním způsobem, výstupem na jednotku 
spotřebované energie.

Pozměňovací návrh 335
Sirpa Pietikäinen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 337
Oreste Rossi
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Hodnocení první doplňující zprávy 
Komisí obsahuje posouzení úrovně 
energetické účinnosti u stávajících 
a nových zařízení provádějících spalování 
paliv o celkovém jmenovitém tepelném 
příkonu 50 MW nebo více a zařízení 
provádějících rafinaci ropy a plynu 
s ohledem na příslušné nejlepší dostupné 
techniky vyvinuté v souladu se směrnicí 
2010/75/EU a směrnicí 2008/1/ES. Pokud 
posouzení zjistí značné rozdíly mezi 
skutečnou úrovní energetické účinnosti 
takových zařízení a úrovní energetické 
účinnosti spojenou s využitím příslušných 
nejlepších dostupných technik, Komise 
předloží, bude-li to vhodné, požadavky na 
zvýšení úrovně energetické účinnosti 
dosažené takovými zařízeními, nebo aby 
využití takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

vypouští se

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

Or. it

Odůvodnění

Je nezbytné zamezit zdvojování právních předpisů s jinými platnými směrnicemi, aby byla 
zachována soudržnost stávajících politik energetiky a životního prostředí. Návrh směrnice 
také chybně srovnává rafinérské odvětví s odvětvím výroby elektrické energie, což je naprosto 
nevhodné.

Pozměňovací návrh 338
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Cristian Silviu Buşoi, Salvatore 
Tatarella
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU 
a směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení 
zjistí značné rozdíly mezi skutečnou 
úrovní energetické účinnosti takových 
zařízení a úrovní energetické účinnosti 
spojenou s využitím příslušných 
nejlepších dostupných technik, Komise 
předloží, bude-li to vhodné, požadavky na 
zvýšení úrovně energetické účinnosti 
dosažené takovými zařízeními, nebo aby 
využití takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

vypouští se

Or. en

Justification

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Pozměňovací návrh 339
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU 
a směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení 
zjistí značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení 
a úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží, 
bude-li to vhodné, požadavky na zvýšení 
úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními, nebo aby využití 
takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU 
a směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení 
zjistí značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení 
a úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise do 
31. prosince 2015 předloží, bude-li to 
vhodné, požadavky na zvýšení úrovně 
energetické účinnosti dosažené takovými 
zařízeními, nebo aby využití takových 
technik bylo v budoucnu podmínkou pro 
vydání povolení pro nová zařízení a při 
periodickém přezkumu povolení pro 
zařízení stávající.

Or. en

Odůvodnění

Přibližně 65 % primární energie, která jde do klasických tepelných a do jaderných elektáren, 
uniká jako nevyužívané odpadní teplo. Stanovení požadavků minimální energetické náročnosti 
u výroby energie by mohlo přispět k cíli 20% úspory do roku 2020 jednou šestinou.

Pozměňovací návrh 340
János Áder

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU 
a směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení 
zjistí značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení 
a úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží, 
bude-li to vhodné, požadavky na zvýšení 
úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními, nebo aby využití 
takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více s ohledem na příslušné nejlepší 
dostupné techniky vyvinuté v souladu se 
směrnicí 2010/75/EU a směrnicí 
2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí značné 
rozdíly mezi skutečnou úrovní energetické 
účinnosti takových zařízení a úrovní 
energetické účinnosti spojenou s využitím 
příslušných nejlepších dostupných technik, 
Komise předloží, bude-li to vhodné, 
požadavky na zvýšení úrovně energetické 
účinnosti dosažené takovými zařízeními, 
nebo aby využití takových technik bylo 
v budoucnu podmínkou pro vydání 
povolení pro nová zařízení a při 
periodickém přezkumu povolení pro 
zařízení stávající.

Or. en

Pozměňovací návrh 341
Elisabetta Gardini, Paolo Bartolozzi, Sergio Berlato, Salvatore Tatarella

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Justification

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
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Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 established provisions for regulating these aspects. 
In particular, it highlighted the key principle that the target of guaranteeing improved 
efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available Techniques) has 
to be adapted to specific environmental and local conditions where the installation operates 
and that it has to take into account the potential improvements realistically achievable in the 
upgrading of the installation. Therefore, any changes in the process of setting BAT 
requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty and is bound to 
increase administrative costs and hinder new investments.

Pozměňovací návrh 342
Peter Liese, Anne Delvaux, Vladko Todorov Panayotov, Sophie Auconie

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Justification

The biggest and the most cost-efficient potentials for energy efficiency are not located in the 
sectors that are subject to the ETS, but in other sectors, e.g. the buildings sector. This sector 
is subject to the effort sharing. The Member State greenhouse gas emission limits in 2020 in 
the effort sharing are not very ambitious compared to the ETS-sector (-21%), e.g. Bulgaria 
+20%, Germany -14%.In its Roadmap 2050 (A Roadmap for moving to a competitive low 
carbon economy in 2050), the Commission has underlined that the achievement of the energy 
efficiency target will automatically lead to a 25%-CO2-reduction in 2020. This, however, 
requires an adjustment of the effort sharing.

Pozměňovací návrh 343
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nejpozději 6 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost Komise přijme 
nařízení uvedené v čl. 10 odst. 4 směrnice 
2003/87/ES s cílem uložit povolenky do 
rezervy, takže by se obnovil pouze malý 
počet na úrovních předpokládaných 
v posouzení dopadu, na jehož základě byl 
právní předpis schválen, čili by se 
umožnilo, že bude naplňován původní cíl 
poskytování pobídek pro investice do 
nízkouhlíkových technologií a opatření 
energetické účinnosti, a poté navrhne 
legislativní akt, který by dovolil tyto 
povolenky zrušit.

Or. en

Odůvodnění

ETS je základní nástroj pro snižování průmyslových emisí a podporování investic do 
nízkouhlíkových technologií, kvůli přebytku povolenek v rámci systému ETS však nedochází 
k nezbytným stimulům pro investice. Přebytečné povolenky by měly být staženy z oběhu, aby 
se tak vytvořil nedostatek a obnovil mechanismus ceny.

Pozměňovací návrh 344
Chris Davies, Vladko Todorov Panayotov, Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Do konce roku 2013 Komise navrhne 
právní předpis upravit od roku 2020 
závazek lineárního snižování, které činí 
1,74 % ročně, na hodnotu, která by byla 
dostatečná pro naplnění požadavků 
v rámci cíle snížení CO2 do roku 2050.

Or. en
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Odůvodnění

Kvůli přebytku povolenek nedochází v systému ETS k nezbytným stimulům pro investice do 
nízkouhlíkových technologií. Strop povolenek by měl být snížen v té míře, aby byl dosažen cíl 
snížení CO2 do roku 2050. Je důležité dát odvětví v předstihu o takové změně vědět, aby si 
mohlo své investice naplánovat.

Pozměňovací návrh 345
Pavel Poc, Sirpa Pietikäinen, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 346
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 347
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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 348
Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Oreste Rossi
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. června 2014 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované v případě 
potřeby návrhy dalších opatření.
Hodnocení také vychází z vyhodnocení 
první výroční zprávy uvedené v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 350
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) změnit tempo úspor stanovené v čl. 6 
odst. 1;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8 – písmeno a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) změnit tempo úspor stanovené v čl. 6 
odst. 1;

vypouští se
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Or. it

Odůvodnění

(Viz pozměňovací návrh čl. 6 odst. 1)

Pozměňovací návrh 352
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejpozději do 30. června 2018 Komise 
posoudí pokrok dosažený členskými státy 
při odstraňování regulačních 
a neregulačních překážek podle článku 15 
odst. 1; toto hodnocení bude případně 
doprovázeno legislativním návrhem.

9. Nejpozději do 30. června 2018 Komise 
posoudí pokrok dosažený členskými státy 
při odstraňování regulačních 
a neregulačních překážek podle článku 15 
odst. 1; toto hodnocení bude případně 
doprovázeno doporučeními.

Or. it

Pozměňovací návrh 353
Kriton Arsenis

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 10 – bod 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise navrhne, aby se z povolenek 
systému obchodování s emisemi EU, které 
se mají dražit v období 2013–2020, 
vyčlenil nezbytný počet povolenek, tak aby 
se vytvořily pobídky pro další opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 354
Bas Eickhout, Linda McAvan, Pavel Poc, Dan Jørgensen, Sirpa Pietikäinen, Corinne 
Lepage, Sabine Wils
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Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a – Změna směrnice 
2003/87/ES
V článku 9 směrnice 2003/87/ES se za 
druhý odstavec doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„Od roku 2014 bude lineární koeficient 
snížení 2,25 %.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 355
Dan Jørgensen, Kathleen Van Brempt, Vladko Todorov Panayotov, Corinne Lepage, 
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha -1 (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA -1 (nová)
Cíle úspory energie na úrovni států

Členský stát
Spotřeba primární energie Mtoe

2007
–20% v roce 2020
Belgie
50,2
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40,2
Bulharsko
19,3
15,4
Česká republika
43,6
34,9
Dánsko
20,2
16,2
Německo
314,9
251,9
Estonsko
5,9
4,7
Irsko
15,8
12,6
Řecko
32,6
26,1
Španělsko
138,9
111,1
Francie
254,8
203,8
Itálie
173,3
138,6
Kypr
2,7
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2,2
Lotyšsko
4,7
3,8
Litva
7,8
6,2
Lucembursko
4,6
3,7
Maďarsko
24,7
19,8
Malta
0,9
0,7
Nizozemsko
70,3
56,2
Rakousko
32,0
25,6
Polsko
93,1
74,5
Portugalsko
23,8
19,0
Rumunsko
37,5
30,0
Slovinsko
7,0
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5,6
Slovenská republika
16,8
13,4
Finsko
36,2
29,0
Švédsko
48,1
38,5
Spojené království
212,2
169,8
EU-27
1691,9
1353,5

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Příloha -I a (nová)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA -I (nová)
PŘÍLOHA -I
Cíle úspory energie na úrovni států
A. Vnitrostátní cíl úspor energie v roce 
2020 (ve spotřebě primární energie)

Minimální cíl úspor 
energie – Snížení 
spotřeby primární 
energie do roku 2020 
(Mtoe) 

Minimální cíl úspor 
energie – Snížení 
spotřeby primární 
energie do roku 2025 
(Mtoe) 

Minimální cíl úspor 
energie – Snížení 
spotřeby primární 
energie do roku 2030 
(Mtoe) 

Belgie bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Bulharsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Česká republika bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Dánsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Německo bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Estonsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Irsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Řecko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Španělsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Francie bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Itálie bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Kypr bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Lotyšsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Litva bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Lucembursko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Maďarsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Malta bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Nizozemsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Rakousko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Polsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Portugalsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Rumunsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Slovinsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Slovenská republika bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Finsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Švédsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Spojené království bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
EU 368 bude potvrzeno bude potvrzeno
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Or. en

Pozměňovací návrh 357
Linda McAvan, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Metodika výpočtu pro vnitrostátní cíle 
energetické účinnosti
Při stanovování svých vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti přihlížejí členské 
státy k níže stanovené metodice. 
Referenční úrovní pro odhad spotřeby 
primární energie v roce 2020 je model 
PRIMES z roku 2007.
Metodika: Referenční projekce PRIMES 
2007 pro rok 2020 v Mtoe – 25 % úspor
Lze uplatnit následující opravné faktory: 
Absolutní cíle snížení ve srovnání s mírou 
spotřeby primární energie v roce 2007:
– nepřesáhnou 8 % u skupiny devíti zemí 
EU s nejnižším reálným příjmem 
domácností na osobu (L9),
– nepřesáhnou 12 % u skupiny 15 zemí 
způsobilých v rámci Fondu soudržnosti 
(C15),
– nepřesáhnou 25 % u žádné země
– nebudou nižší než 8 % u žádné země, 
která není způsobilá v rámci Fondu 
soudržnosti (EU27 mínus C15),
– budou nejméně 5 % u každé země, která 
je způsobilá v rámci Fondu soudržnosti 
(C15) – nebudou představovat absolutní 
zvýšení spotřeby energie o více než 5 %.

Or. en

Odůvodnění

Při stanovování vnitrostátních orientačních cílů je třeba vzít v úvahu scénář, kdy se 
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nepodnikne žádná akce. Členský stát s nízkou životní úrovní a vysokým hospodářským růstem 
musí dostat méně ambiciózní cíl, neboť je třeba respektovat např. přání lidí žít ve vlastním 
bytě. Model PRIMES Evropské komise bere tyto věci v úvahu. Na druhou stranu model 
PRIMES produkuje u menšího počtu zemí přehnané hodnoty. Proto je třeba zavést opravné 
faktory odpovídající hospodářské situaci.

Pozměňovací návrh 358
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ia
Metodika výpočtu pro vnitrostátní cíle 
energetické účinnosti
Při navrhování vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti Komise použije 
referenční úroveň pro odhad spotřeby 
primární energie v roce 2020 v rámci 
modelu PRIMES z roku 2007. Použije se 
tato metodika:
Referenční projekce PRIMES 2007 pro 
rok 2020 v Mtoe – 20% úspor
Absolutní cíle snížení do roku 2020 ve 
srovnání s mírou spotřeby primární 
energie v roce 2007 zahrnují opravné 
faktory pro následující kategorie:
– maximální limit snížení u skupiny devíti 
zemí EU s nejnižším reálným příjmem 
domácností na osobu (L9[1]),
– maximální limit snížení u skupiny 
15 zemí způsobilých v rámci Fondu 
soudržnosti (C15),
– maximální limit snížení u každé země,
– minimální limit snížení u každé země 
nezpůsobilé v rámci Fondu soudržnosti 
(EU-27 mínus C15[2]),
– minimální limit snížení u každé země 
způsobilé v rámci Fondu soudržnosti 
(C15),
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– maximální limit absolutního zvýšení 
energetické spotřeby.
_________________
[1] K zemím L9 patří: Bulharsko, 
Rumunsko,
Lotyšsko, Polsko, Estonsko, Maďarsko, 
Litva, Slovensko a Česká republika. Viz 
Eurostat, Statistika v kostce, 16/2011.
[2] Země C15: země L9 a Slovinsko, 
Portugalsko, Malta, Řecko, Kypr 
a Španělsko.

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 359
Marita Ulvskog, Åsa Westlund

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)
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Or. en

Pozměňovací návrh 360
Richard Seeber

PŘÍLOHA -I (nová)
PŘÍLOHA -I
Cíle úspory energie na úrovni států
A. Vnitrostátní cíl úspor energie v roce 
2020 (ve spotřebě primární energie)

Minimální cíl úspor 
energie – Snížení 
spotřeby primární 
energie do roku 2020 
(Mtoe) 

Minimální cíl úspor 
energie – Snížení 
spotřeby primární 
energie do roku 2025 
(Mtoe) 

Minimální cíl úspor 
energie – Snížení 
spotřeby primární 
energie do roku 2030 
(Mtoe) 

Belgie bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Bulharsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Česká republika bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Dánsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Německo bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Estonsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Irsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Řecko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Španělsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Francie bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Itálie bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Kypr bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Lotyšsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Litva bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Lucembursko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Maďarsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Malta bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Nizozemsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Rakousko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Polsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Portugalsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Rumunsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Slovinsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Slovenská republika bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Finsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Švédsko bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
Spojené království bude potvrzeno bude potvrzeno bude potvrzeno
EU 368 bude potvrzeno bude potvrzeno
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Návrh směrnice
Příloha III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se
__________________
40. Úř. věst. L 342, 22.12.09, s. 46.

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 361
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí:

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí v přiměřené 
míře:zohledňovat tyto zásady

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 5. 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 362
Anja Weisgerber



PE475.852v02-00 104/130 AM\882705CS.doc

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 5. 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 363
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 364
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud výrobek, který nespadá do bodu 
a), spadá do působnosti prováděcího 
opatření v rámci směrnice 2009/125/ES 
přijatého po vstupu této směrnice 
v platnost, nakupovat pouze výrobky 
splňující kritéria energetické účinnosti 
stanovená v uvedeném prováděcím 
opatření.

b) pokud výrobek, který nespadá do bodu 
a), spadá do působnosti prováděcího 
opatření v rámci směrnice 2009/125/ES 
přijatého po vstupu této směrnice 
v platnost, měly by nakupovat pouze 
výrobky splňující kritéria energetické 
účinnosti stanovená v uvedeném 
prováděcím opatření.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 5. 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 365
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nakupovat výrobky pro vybavení 
kanceláří spadající do působnosti 
rozhodnutí Rady [2006/1005/EC ], jež 
splňují požadavky energetické účinnosti 
neustupující v náročnosti požadavkům 
uvedeným v příloze C dohody tvořící 

c) veřejné subjekty by měly nakupovat 
výrobky pro vybavení kanceláří spadající 
do působnosti rozhodnutí Rady 
[2006/1005/ES ], jež splňují požadavky 
energetické účinnosti neustupující 
v náročnosti požadavkům uvedeným 
v příloze C dohody tvořící přílohu 
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přílohu uvedeného rozhodnutí. uvedeného rozhodnutí.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 5. 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 366
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nakupovat pouze pneumatiky, jež 
splňují kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti paliv definované nařízením (ES) 
č. 1222/2009 . Tento požadavek nebrání 
veřejným subjektům, aby v případech 
odůvodněných bezpečností nebo důvody 
veřejného zdraví nakupovaly pneumatiky 
v nejvyšší třídě přilnavosti za mokra nebo 
nejvyšší třídě vnějšího hluku odvalování.

d) veřejné subjekty by měly nakupovat 
pouze pneumatiky, jež splňují kritérium 
nejvyšší třídy energetické účinnosti paliv 
definované nařízením (ES) č. 1222/2009 . 
Tento požadavek nebrání veřejným 
subjektům, aby v případech odůvodněných 
bezpečností nebo důvody veřejného zdraví 
nakupovaly pneumatiky v nejvyšší třídě 
přilnavosti za mokra nebo nejvyšší třídě 
vnějšího hluku odvalování.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 5. 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 367
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 5. 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 368
Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d). Při soutěžení smluv 
na služby zváží veřejné orgány možnost 
uzavření dlouhodobých smluv 
o energetické náročnosti, jak je uvedeno 
v čl. 14 písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Anja Weisgerber
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Návrh směrnice
Příloha III – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nakupovat nebo najímat pouze budovy, 
jež splňují alespoň minimální požadavky 
energetické náročnosti podle čl. 4 odst. 1. 
Plnění těchto požadavků se ověří pomocí 
certifikátů energetické náročnosti podle 
článku 11 směrnice 2010/31/EU.

f) veřejné subjekty by měly nakupovat 
nebo najímat pouze budovy, jež splňují 
alespoň minimální požadavky energetické 
náročnosti podle čl. 4 odst. 1. Plnění těchto 
požadavků se ověří pomocí certifikátů 
energetické náročnosti podle článku 11 
směrnice 2010/31/EU.

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k článku 5. 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 370
Richard Seeber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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.
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Pozměňovací návrh 371
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha V – část 4 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Životnost opatření ke zlepšení 
energetické účinnosti:
� Izolace vnitřní sítě budovy: 20 let
� Čištění a vyrovnávání vnitřní sítě 
budovy: 10 let
� Optimalizace regulace vnitřní sítě: 
20 let

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Linda McAvan

Návrh směrnice
Příloha VI – část 1 – bod 1.2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1.2a Oznamovací povinnosti
Společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie a poskytovatelé 
energetických služeb odpovídající za 
zavádění inteligentních měřičů poskytují 
vnitrostátním regulačním orgánům 
každoročně tyto shromážděné údaje:
a) celkové náklady zavádění dokončeného 
v daném roce a průměrné náklady na 
jednu domácnost,
b) odhadované náklady zavádění 
v následujícím roce na úrovni programu 
a náklady na úrovni domácností,
c) složení kategorií zákazníků, kteří si 
instalovali měřič (např. zálohy),
d) jaké jsou zeměpisné oblasti, v nichž si 
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namontovali měřiče
e) zda byla instalace provedena jako 
součást určitého pokusu, iniciativy nebo 
místního projektu,
f) zda zákazník měl plyn, elektřinu nebo 
dvoupalivový systém,
g) procentuální podíl získaného interního 
zobrazování,
h) jaký byl případně zájem o poradenství 
v oblasti energetické účinnosti,
i) zda existovala nějaká prodejní činnost 
při výchozí instalaci nebo v návaznosti na 
ni,
j) zpětnou vazbu od zákazníka – nejlépe 
posouzenou nezávisle.

Or. en

Odůvodnění

Tyto informace jsou nutné ke sledování nákladů programu šíření systémů a ke sledování toho, 
zda se rozvíjí platforma výhod pro spotřebitele. Písmena h), i) a j) jsou zapotřebí ke sledování 
zájmu zákazníků a hledání cest, jak energetickou účinnost zlepšovat, stejně tak jako pro 
zjišťování toho, zda energetické společnosti využívají zavádění jako příležitost k prodejům 
dalších výrobků.

Pozměňovací návrh 373
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha VI – část 2 – bod 2.1 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) u dálkového vytápění a chlazení se 
provádí vyúčtování měsíčně po dobu topné 
sezóny nebo sezóny chlazení;

c) u dálkového vytápění a chlazení se 
provádí vyúčtování měsíčně po dobu topné 
sezóny nebo sezóny chlazení, pokud jsou 
nainstalovány měřiče tepla;

Or. pl
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Pozměňovací návrh 374
Linda McAvan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy rovněž zajistí, aby bylo 
na první stránce každého vyúčtování za 
plyn nebo elektřinu uvedeno toto shrnutí:
a) přesný název tarifu,
b) množství spotřebované energie,
c) sazba plynu a/nebo elektřiny za kWh 
a jaká je sazba na denním základě,
d) jak byly náklady vypočteny,
e) veškeré slevy, které zákazník čerpá, 
a kdy budou tyto slevy ukončeny,
f) veškeré případné poplatky, které 
zákazník bude muset zaplatit, pokud 
změní dodavatele.

Or. en

Odůvodnění

Zákazník, aby mohl změnit svou spotřebu, musí být schopen porozumět svým účtům za 
energie. V součinnosti se skupinami spotřebitelů vytvořila Komise vzor účtu za energii, 
v němž je výše uvedené shrnutí uvedeno. Díky tomu by spotřebitelé mohli porozumět svým 
účtům na první pohled.

Pozměňovací návrh 375
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha VII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

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 376
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Vnitrostátní plány vytápění a chlazení 
podle čl. 10 odst. 1 zahrnují:

1. Vnitrostátní mapy vytápění a chlazení 
podle čl. 10 odst. 1 zahrnují:

Or. fi

Pozměňovací návrh 377
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) zjištění potenciálu pro další 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
a to i při rekonstrukci stávajících 
a výstavbě nových zařízení na výrobu 
elektřiny a průmyslových zařízení nebo 
jiných zařízení produkujících odpadní 
teplo;

e) zjištění potenciálu pro další 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
a to i při výstavbě nových zařízení na 
výrobu elektřiny a průmyslových zařízení 
nebo jiných zařízení produkujících odpadní 
teplo;

Or. fi

Pozměňovací návrh 378
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh směrnice
Příloha VII – bod 1 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) odhad množství primární energie, které 
lze uspořit;

h) odhad množství primární nebo konečné 
energie, které lze uspořit;

Or. fi

Pozměňovací návrh 379
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nakolik je to vhodné, tento plán by měl
být sestaven jako souhrn regionálních 
a místních plánů.

2. Nakolik je to vhodné, mapa vytápění 
a chlazení by měla být sestavena jako 
souhrn regionálních a místních plánů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 380
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Městské územní plány musí být 
zpracovávány tak, aby bylo zajištěno, že:

vypouští se

a) nové tepelné elektrárny a průmyslové 
podniky produkující odpadní teplo budou 
umístěny do míst, kde bude rekuperováno 
největší množství dostupného odpadního 
tepla s cílem uspokojit stávající nebo 
předpovězenou poptávku po vytápění 
a chlazení;
b) nové obytné zóny nebo nové 
průmyslové podniky, které spotřebovávají 
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ve svých výrobních procesech teplo, 
budou umístěny do míst, kde bude největší 
množství jejich tepelné spotřeby 
uspokojeno dostupným odpadním teplem 
a která jsou stanovena ve vnitrostátních 
plánech vytápění a chlazení. S cílem 
zajistit optimální sladění mezi poptávkou 
a nabídkou tepla a chlazení, musí územní 
plány upřednostňovat seskupení více 
průmyslových podniků do stejné lokality;
c) tepelné elektrárny, průmyslové podniky 
produkující odpadní teplo, spalovny 
odpadů a další závody zabývající se 
přeměnou odpadů na energii budou 
připojeny k místní síti dálkového vytápění 
nebo chlazení;
d) obytné zóny a průmyslové podniky, 
které ve svých výrobních procesech 
spotřebovávají teplo, budou připojeny 
k místní síti dálkového vytápění nebo 
chlazení.

Or. de

Odůvodnění

Tato ustanovení široce zasahují do územního a regionálního plánování členských států, 
nevztahuje se na ně tedy právní základ čl. 194 odst. 2 SFEU; musely by se, pokud jde o právní 
základ, opírat o čl. 192 odst. 2 písm. b) SFEU, a mohly by být tedy v Radě přijaty pouze 
jednohlasně.

Pozměňovací návrh 381
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nové tepelné elektrárny a průmyslové 
podniky produkující odpadní teplo budou 
umístěny do míst, kde bude rekuperováno 
největší množství dostupného odpadního 
tepla s cílem uspokojit stávající nebo 
předpovězenou poptávku po vytápění 

a) bude vyvinuto úsilí, aby byly nové 
tepelné elektrárny a průmyslové podniky 
produkující odpadní teplo umístěny do 
míst, kde bude rekuperováno největší 
množství dostupného odpadního tepla 
s cílem uspokojit stávající nebo 
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a chlazení; předpovězenou poptávku po vytápění 
a chlazení;

Or. fi

Pozměňovací návrh 382
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 383
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nové obytné zóny nebo nové 
průmyslové podniky, které spotřebovávají 
ve svých výrobních procesech teplo, budou 
umístěny do míst, kde bude největší 
množství jejich tepelné spotřeby 
uspokojeno dostupným odpadním teplem 
a která jsou stanovena ve vnitrostátních 

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

a která jsou stanovena ve vnitrostátních 
plánech vytápění a chlazení. S cílem 
zajistit optimální sladění mezi poptávkou 
a nabídkou tepla a chlazení, musí územní 
plány upřednostňovat seskupení více 
průmyslových podniků do stejné lokality;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha VII – bod 3 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 385
Riikka Manner, Hannu Takkula, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha VIII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] vypouští se

Or. fi

Pozměňovací návrh 386
Richard Seeber
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Návrh směrnice
Příloha VIII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

[...] 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 387
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha VIII – nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokyny pro umisťování tepelných 
elektráren a průmyslových zařízení

Analýza nákladů a přínosů

[doplnit]

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Umisťování tepelných elektráren, jak je 
uvedeno v čl. 10 odst. 3 a odst. 6.

vypouští se

Tam, kde existuje místo spotřeby tepla 
o kapacitě uvedené ve sloupci C nebo je 
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místo potenciální spotřeby tepla, musí být 
elektrárna umístěna ve vzdálenosti menší, 
než je příslušná vzdálenost uvedená ve 
sloupci A. Místo potenciální spotřeby 
tepla je definováno jako místo, kde lze 
prokázat, že může být rozumně vytvořeno, 
například výstavbou sítě dálkového 
vytápění. Použijeme-li například běžné 
techniky odhadu, pokud lze prokázat, že 
může existovat celkové tepelné zatížení 
převyšující 15 MW/km2, lze to považovat 
za místo tepelné spotřeby. Celkové 
množství takových připojitelných zatížení 
na km2 se považuje za kapacitu spotřeby 
takových míst tepelné spotřeby.
Vzdálenost A je trasa potrubí, a nikoli 
vzdálenost vzdušnou čarou, po kterou je 
považováno odborníky ve strojírenství za 
únosné používat standardní techniky 
odhadu, jako je stavební dozor, pro 
výstavbu vodovodního potrubí 
odpovídající velikosti za rozumnou cenu. 
To vylučuje překážky, jako jsou horská 
pásma, centra měst, obtížná přemostění 
řek nebo moře atd.
ABCMaximální vzdálenost mezi 
navrhovaným elektrárenským zařízením 
a místem spotřeby teplaElektrický výkon 
elektrárnyOdhadovaná roční spotřeba 
místa spotřeby tepla< 100 km> 1999* 
MWe> 7500 TJ/rok< 65 km >500> 1875 
TJ/rok< 15 km> 20 MW> 50 TJ/rok
* Nový závod bude typicky pracovat při 
faktoru zatížení 90 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha VIII – bod 2 – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Umístění průmyslových zdrojů 
odpadního tepla podle čl. 10 odst. 8.

vypouští se

ABCMaximální vzdálenost mezi 
navrhovaným elektrárenským zařízením 
a místem spotřeby 
teplaKapacitaOdhadovaná roční spotřeba 
místa spotřeby tepla< 75 km> 75 MW(při 
zatížení 60–70 %)> 1600 TJ/rok< 60 km> 
50 MW při faktoru zatížení 60 %> 1000 
TJ/rok< 25 km> 50 MW(faktor zatížení > 
85%)> 400 TJ/rok< 15 km> 20 MW> 100 
TJ/rok 

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 391
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha IX – písm. b – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Záruka původu se vztahuje na běžné 
množství 1 MWh. Týká se čistého
elektrického výkonu měřeného na hranici 
závodu a předaného do elektrické sítě.

Záruka původu se vztahuje na běžné 
množství 1 MWh. Týká se hrubého
elektrického výkonu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 392
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha X

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 393
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha X – odst. 1 – písm. d – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) seznam zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu (bez uvedení názvů), přičemž 
u každého se uvádí:

vypouští se

– průměrný roční energetický příkon 
zařízení (MWth);
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– průměrný roční energetický výkon 
zařízení (energetický obsah palivového 
mixu (MWth));
– průměrná roční vsádka;
– typ závodu a technologie použitá 
v zařízení;
– projektovaná účinnost (teoretická);
– datum zahájení provozu;
– datum poslední rozsáhlé rekonstrukce;
– průměrný roční počet hodin v provozu;
– průměrná roční čistá provozní účinnost.

Or. it

(V důsledku pozměňovacího návrhu článku 11.)

Odůvodnění

Návrh směrnice srovnává rafinérské odvětví s odvětvím výroby elektrické energie, což je 
naprosto nevhodné.

Pozměňovací návrh 394
János Áder

Návrh směrnice
Příloha X – bod 1 – písm. d – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) seznam zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu (bez uvedení názvů), přičemž 
u každého se uvádí:

vypouští se

– průměrný roční energetický příkon 
zařízení (MWth);
– průměrný roční energetický výkon 
zařízení (energetický obsah palivového 
mixu (MWth));
– průměrná roční vsádka;
– typ závodu a technologie použitá 
v zařízení;
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– projektovaná účinnost (teoretická);
– datum zahájení provozu;
– datum poslední rozsáhlé rekonstrukce;
– průměrný roční počet hodin v provozu;
– průměrná roční čistá provozní účinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 395
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha XI – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Sazby za užívání sítě musí přesně 
odrážet úspory elektřiny a nákladů v sítích 
dosažené na straně poptávky a na základě 
opatření reagujících na spotřebu a na 
základě decentralizované výroby energie, 
včetně úspor v důsledku snížení nákladů na 
dodání nebo investic do sítí 
a optimálnějšího provozování sítě.

1. Sazby za užívání sítě by měly přesně 
odrážet úspory elektřiny a nákladů v sítích 
dosažené na straně poptávky a na základě 
opatření reagujících na spotřebu a na 
základě decentralizované výroby energie, 
včetně úspor v důsledku snížení nákladů na 
dodání nebo investic do sítí 
a optimálnějšího provozování sítě.

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 396
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha XI – bod 2 – úvodní část
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha XI – bod 2 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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.



PE475.852v02-00 124/130 AM\882705CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 398
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha XI – bod 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) skladování energie. vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Ke střetu zájmů může dojít v důsledku zahrnutí služeb, jako je skladování energie, do zákonem 
stanovených činností provozovetelů sítě. Měla by se zavést zvláštní opatření, aby se zamezilo 
podporování provozovatelů sítí v činnostech v oblasti energetické účinnosti (např. skladování 
energie), které by mohly oslabovat proces oddělení vlastnictví stanovený ve směrnici 
2009/72/ES.

Pozměňovací návrh 399
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha XI – bod 2 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Tato část musí být posílena s ohledem na důležitost reakce na spotřebu. Souběžně je nezbytné, 
aby bylo provedeno posouzení nákladové efektivnosti, aby bylo zajištěno, že nebude mít 
podpora reakce na spotřebu negativní dopad na žádný typ cílových skupin. Dále je třeba 
zdůraznit průmyslové skladování.

Pozměňovací návrh 400
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha XI – bod 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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 401
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha XII – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provozovatelé přenosových a distribučních 
soustav musí:

Provozovatelé přenosových a distribučních 
soustav by měli:

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 402
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha XIII – nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální body, které mají obsahovat 
smlouvy o energetické náročnosti 
uzavírané s veřejným sektorem

Obvod

Stanovené minimum: audit, definování 
řešení, operace (provedení a údržba), 
obeznámenost uživatelů, komunikace 
o výsledcích
Dobrovolný údaj: práce, investice, 
dodávky primární energie
Minimální body, které mají obsahovat 
smlouvy o energetické náročnosti 
uzavírané s veřejným sektorem

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Richard Seeber

Návrh směrnice
Příloha XIII – nadpis 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Minimální body, které mají obsahovat 
smlouvy o energetické náročnosti 
uzavírané s veřejným sektorem

Minimální body, které by měly obsahovat 
smlouvy o energetické náročnosti 
uzavírané s veřejným sektorem
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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 404
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha XIII – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jasný a transparentní seznam opatření ke 
zvýšení účinnosti, která mají být 
prováděna.

Obsah a metodika energetického auditu

Jasný a transparentní seznam opatření ke 
zvýšení účinnosti, která mají být 
prováděna.

Or. en

Pozměňovací návrh 405
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha XIII – bod 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zaručené úspory, jichž bude dosaženo 
prováděním opatření obsažených ve 
smlouvě.

Zaručené úspory v průběhu celé doby 
trvání smlouvy, jichž bude dosaženo 
prováděním opatření obsažených ve 
smlouvě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 406
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha XIII – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Trvání a důležité milníky smlouvy, 
podmínky výpovědi a výpovědní lhůta.

Pohodlí a kvalita, které smlouva zajistí

Trvání a důležité milníky smlouvy, 
podmínky výpovědi a výpovědní lhůta, 
které se vztahují na dobu trvání nejméně 
tří let.

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha XIII – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jasná a srozumitelná informace 
o finančních důsledcích projektu 
a rozdělení podílu obou stran smlouvy na 
dosažených peněžních úsporách (tj. 
odměně poskytovatele služeb).

Jasná a srozumitelná informace 
o finančních důsledcích projektu 
a rozdělení podílu obou stran smlouvy na 
dosažených peněžních úsporách (tj. 
odměně poskytovatele služeb, povinnosti 
poskytovatele služby finančně nahradit 
celý rozdíl mezi dohodnutou úrovní 
spotřeby a skutečnou spotřebou).

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha XIII – bod 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Podrobné informace o povinnostech každé 
ze smluvních stran.

Podrobné informace o nástrojích, které 
umožňují informování a komunikaci;
Podrobné informace o povinnostech každé 
ze smluvních stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 2 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obecný rámec pro vypracování 
doplňujících zpráv

Obecný rámec pro vypracování 
doplňujících informací

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 410
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 2 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

[Tento pozměňovací návrh se týká celé 
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přílohy XIV části 2. Jeho přijetí si vyžádá 
nutné související změny v celé příloze XIV 
části 2]

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 411
Richard Seeber, Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 2 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. [...] 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.


