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Pozměňovací návrh 120
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
–

Návrh na zamítnutí

Evropský parlament zamítá návrh Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Herbert Reul

Návrh legislativního usnesení
Právní východisko 4

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na [odůvodněná stanoviska 
zaslaná předsedovi Parlamentu 
vnitrostátními parlamenty/odůvodněné 
stanovisko zaslané předsedovi Parlamentu 
vnitrostátním parlamentem] týkající se 
souladu návrhu aktu se zásadou 
subsidiarity,

– s ohledem na [odůvodněná stanoviska 
zaslaná předsedovi Parlamentu 
vnitrostátními parlamenty/odůvodněné 
stanovisko zaslané předsedovi Parlamentu 
vnitrostátním parlamentem], v nichž jsou 
vyjádřeny zásadní pochybnosti týkající se 
souladu návrhu aktu se zásadou 
subsidiarity,

Or. de

Odůvodnění

Odůvodněná stanoviska vnitrostátních parlamentů je nutno vzít v úvahu, a mělo by to být 
jasně uvedeno.

Pozměňovací návrh 122
Herbert Reul
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Návrh směrnice
Právní východisko 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– po postoupení návrhu legislativního aktu 
vnitrostátním parlamentům,

– po postoupení návrhu legislativního aktu 
vnitrostátním parlamentům a po 
zohlednění pochybností (v některých 
případech závažných), jež jsou uvedeny 
v odůvodněných stanoviscích a které se 
týkají dodržení zásady proporcionality 
a zásady subsidiarity,

Or. de

Pozměňovací návrh 123
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(1) Unie čelí velkým výzvám, které 
vyplývají v neposlední řadě z velké skepse 
vůči plynu z břidlic, z odmítání dovozu 
ropných produktů získaných z ropných 
písků a z odklonu od používání domácího 
uhlí a z něho plynoucí zvýšené závislosti 
na dovozu energie z nejistých třetích zemí 
a úbytku zdrojů energie. Energetická 
účinnost je jedním z řady důležitých 
nástrojů, jak těmto výzvám čelit, neboť je 
způsobilá k oddělení hospodářského růstu 
od nárůstu poptávky po elektřině. Přechod 
k energeticky účinnému hospodářství by 
měl také urychlit šíření inovativních 
technologických řešení, aniž by přitom byli 
upřednostňováni jednotliví výrobci či 
poskytovatelé, a zlepšit 
konkurenceschopnost průmyslu v Unii, 
podpořit hospodářský růst a vytvářet 
kvalitní pracovní místa v některých 
odvětvích, jež s energetickou účinností 
souvisejí.
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Or. de

Pozměňovací návrh 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Při dosahování těchto cílů je nutné 
vzít v úvahu mezinárodní 
konkurenceschopnost Unie. Účinnost 
provádění je absolutní nutnost. 
Administrativní náklady veřejného 
i soukromého sektoru musí být omezeny 
na minimum. Zvlášť v dobách napjatých 
veřejných rozpočtů musí náklady zůstat
na trvale udržitelné úrovni. Je nutné 
zabránit deindustrializaci Unie, a to 
v případě nutnosti prostřednictvím 
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zdanění dovozu z třetích zemí, jejichž 
podniky nevynakládají dostatečné 
prostředky na úspory energie 
a energetickou účinnost. Náklady 
související s touto směrnicí nesmí vést 
k nárůstu energetické chudoby 
obyvatelstva Unie.

Or. de

Odůvodnění

Cíle, jež si vytkla tato směrnice, lze koneckonců splnit pouze tehdy, pokud zůstane zachována 
mezinárodní konkurenceschopnost EU a pokud počáteční náklady, včetně těch 
administrativních, budou pro státy, hospodářství a občany nadále únosné.

Pozměňovací návrh 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. To je rovno snížení 
spotřeby primární energie v Unii v roce 
2020 o 368 Mtoe.

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. To je rovno snížení 
spotřeby primární energie v Unii v roce 
2020 o 368 Mtoe nebo zlepšení 
energetické náročnosti Unie na 104 tun 
ropy na milion eur HDP vyjádřeného 
v cenách roku 2005. Tato směrnice 
představuje v kombinaci s řadou 
stávajících legislativních opatření (jako je 
systém obchodování s emisemi, směrnice 
o energiích z obnovitelných zdrojů, 
směrnice o ekodesignu atd.) důležitý 
nástroj pro dosažení cíle.

Or. en
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Pozměňovací návrh 128
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. To je rovno snížení 
spotřeby primární energie v Unii v roce 
2020 o 368 Mtoe.

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. Snížení spotřeby 
primární energie v Unii o 20 % do roku 
2020 je rovno absolutnímu snížení 
spotřeby primární energie v roce 2020 
o 368 Mtoe nebo nutnosti dosáhnout 
energetické náročnosti ve výši 104 Mtoe 
na jeden milion eur HDP, která by 
odpovídala nárůstu energetické účinnosti 
ve výši 37 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 129
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. To je rovno snížení 
spotřeby primární energie v Unii v roce 
2020 o 368 Mtoe.

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii 
o 20 %, a dosáhnout tak do roku 2020 co 
největší úspory v oblasti primární spotřeby 
energie v Unii oproti prognózám. To by 
mohlo znamenat celkové snížení spotřeby 
primární energie Unie jako celku v roce 
2020 o 368 Mtoe, avšak je třeba rovněž 
zohlednit rozmanitost konkrétní spotřeby 
energie v členských státech; důležitá je 
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rovněž diverzifikace energetického mixu 
v členských státech.

Or. pl

Odůvodnění

Potřeba snížit spotřebu energie v EU o 20 % nemůže znamenat poměrné snížení v tomto 
rozsahu ve všech členských státech; v některých to může být více, v jiných méně.

Pozměňovací návrh 130
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. To je rovno snížení 
spotřeby primární energie v Unii v roce 
20201 o 368 Mtoe.

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak ve spojení s dalšími 
opatřeními (včetně systému obchodování 
s emisemi, širšího zapojení obnovitelných 
energií nebo ekodesignu) do roku 2020 
úspory primární spotřeby energie v Unii 
o 20 % oproti prognózám. To je rovno 
snížení spotřeby primární energie v Unii 
v roce 2020 o 368 Mtoe. Tento cíl by měl 
být přiměřeně přizpůsoben 
hospodářskému vývoji.1

______________ _____________
1 Prognózy z roku 2007 ukázaly primární 
spotřebu energie v roce 2020 v hodnotě 
1 842 Mtoe. 20% snížení odpovídá 
spotřebě 1 474 Mtoe v roce 2020, to 
znamená ve srovnání s prognózami snížení 
o 368 Mtoe.

1 Prognózy z roku 2007 ukázaly primární 
spotřebu energie v roce 2020 v hodnotě 
1 842 Mtoe. 20% snížení odpovídá 
spotřebě 1 474 Mtoe v roce 2020, to 
znamená ve srovnání s prognózami snížení 
o 368 Mtoe. To by odpovídalo cíli 
energetické náročnosti ve výši 104 Mtoe 
primární energie na milion eur.

Or. de
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Pozměňovací návrh 131
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. To je rovno snížení 
spotřeby primární energie v Unii v roce 
2020 o 368 Mtoe.

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. I kdyby Rada upustila 
od stanovení absolutního a závazného 
cíle, bylo by to rovno snížení spotřeby 
primární energie v Unii v roce 2020 o 368 
Mtoe.

Or. de

Pozměňovací návrh 132
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. To je rovno snížení 
spotřeby primární energie v Unii v roce 
2020 o 368 Mtoe.

(2) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 8. a 9. března 2007 zdůraznily potřebu 
zvýšit energetickou účinnost v Unii, 
a dosáhnout tak do roku 2020 úspory 
primární spotřeby energie v Unii o 20 % 
oproti prognózám. To je rovno snížení 
spotřeby primární energie v Unii v roce 
2020 o 368 Mtoe a celkové primární 
spotřebě energie v Unii ve výši 1474 Mtoe 
v roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 133
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Pro účely výpočtu úspor energetické 
účinnosti je třeba připomenout, že cíl EU 
ve výši 20 %, který je podle plánů roven 
úsporám ve výši 368 milionů tun ropného 
ekvivalentu, by bylo možno vyjádřit rovněž 
jako energetickou náročnost ve výši 104 
toe na milion eur HDP (€2005) v roce 
2020. To by bylo možné rozdělit takto: 139 
toe spotřebovaných v průmyslu na jeden 
milion eur přidané hodnoty průmyslu 
v roce 2020 (ve srovnání se 160 toe v roce 
2009) a úspory energie ve výši 269 Mtoe v 
ostatních odvětvích.

Or. en

Odůvodnění

Informace poskytnuté Evropskou komisí.

Pozměňovací návrh 134
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vzhledem k tomu, že to odpovídá 
nárůstu účinnosti energetické produktivity 
o 37 % ve srovnání s rokem 2005.

Or. de

Pozměňovací návrh 135
Herbert Reul
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 17. června 2010 potvrdily cíl v oblasti 
energetické účinnosti jako jeden z hlavních 
cílů nové strategie Unie pro pracovní místa 
a inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění (strategie Evropa 2020). V rámci 
tohoto procesu a aby bylo zajištěno 
provedení tohoto cíle na vnitrostátní 
úrovni, se od členských států vyžaduje, aby 
v úzkém dialogu s Komisí stanovily 
vnitrostátní cíle a informovaly ve svých 
národních programech reforem, jak jich 
hodlají dosáhnout.

(3) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 17. června 2010 potvrdily cíl v oblasti 
energetické účinnosti jako jeden z hlavních 
cílů nové strategie Unie pro pracovní místa 
a inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění (strategie Evropa 2020). V rámci 
tohoto procesu a aby bylo zajištěno 
provedení tohoto cíle na vnitrostátní 
úrovni, se od členských států vyžaduje, aby 
v úzkém dialogu s Komisí stanovily 
vnitrostátní cíle a informovaly ve svých 
národních programech reforem, jak jich 
hodlají dosáhnout. Komise přitom musí 
dbát na to, aby bylo při uskutečňování 
cílů dosaženo sblížení energetické 
účinnosti členských států EU, a nedošlo 
tak k tomu, že jednotlivé členské státy 
dosáhnou pokroku samy, a zvýrazní se tak 
ještě více rozdíly v rámci EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 136
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 17. června 2010 potvrdily cíl v oblasti 
energetické účinnosti jako jeden z hlavních 
cílů nové strategie Unie pro pracovní místa 
a inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění (strategie Evropa 2020). V rámci 
tohoto procesu a aby bylo zajištěno 
provedení tohoto cíle na vnitrostátní 
úrovni, se od členských států vyžaduje, aby 
v úzkém dialogu s Komisí stanovily 
vnitrostátní cíle a informovaly ve svých 

(3) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 17. června 2010 potvrdily reálný cíl 
v oblasti energetické účinnosti založený na 
jednotkových ukazatelích, např. na 
obyvatele, jako jeden z hlavních cílů nové 
strategie Unie pro pracovní místa 
a inteligentní a udržitelný růst podporující 
začlenění, který je založen na inovaci
(strategie Evropa 2020). V rámci tohoto 
procesu a aby bylo zajištěno provedení 
tohoto cíle na vnitrostátní úrovni, se od 
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národních programech reforem, jak jich 
hodlají dosáhnout.

členských států vyžaduje, aby v úzkém 
dialogu s Komisí stanovily vnitrostátní 
odvětvové cíle a informovaly ve svých 
národních programech reforem, jak jich 
hodlají dosáhnout.

Or. pl

Odůvodnění

Udržitelný růst účinnosti může vycházet pouze ze zavedení inovativních technologií, a nikoli 
z mechanického omezování spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Cíle v oblasti energetické účinnosti 
lze nejsnáze splnit zapojením co 
největšího počtu subjektů, ať veřejných či 
soukromých. Povede to k většímu 
pákovému efektu a ke vzniku pracovních 
příležitostí a podpoří se tím ekologičtější 
růst na cestě k vytvoření 
konkurenceschopné a udržitelné Evropy.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Sdělení Komise o energetice pro rok 
2020 staví energetickou účinnost do centra
energetické strategie EU pro období do 
roku 2020 a vytyčuje potřebu nové 

(4) Sdělení Komise o energetice pro rok 
2020 uvádí energetickou účinnost jako 
jednu z priorit energetické strategie EU 
pro období do roku 2020 a vytyčuje 
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strategie zvyšování energetické účinnosti, 
která všem členským státům umožní 
oddělit spotřebu energie od hospodářského 
růstu.

potřebu nové strategie zvyšování 
energetické účinnosti, která všem členským 
státům umožní oddělit spotřebu energie od 
hospodářského růstu.

Or. de

Pozměňovací návrh 139
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Evropský parlament ve svém usnesení 
za dne 15. prosince 2010 o revizi akčního 
plánu pro energetickou účinnost vyzval 
Komisi, aby do revidovaného akčního 
plánu pro energetickou účinnost včlenila 
opatření s cílem překonat předpokládané 
překážky bránící dosažení celkového cíle 
EU v oblasti energetické účinnosti v roce 
2020. Nové údaje a poznatky svědčí o tom, 
že překážky jsou výrazně menší, než se 
předpokládalo ještě v polovině roku 2011.

Or. de

Pozměňovací návrh 140
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Evropský parlament ve svém usnesení 
za dne 15. prosince 2010 o revizi akčního 
plánu pro energetickou účinnost vyzval 
Komisi, aby do revidovaného akčního 
plánu pro energetickou účinnost včlenila 
opatření s cílem překonat překážky bránící 
dosažení celkového cíle EU v oblasti 
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energetické účinnosti v roce 2020. energetické účinnosti v roce 2020; 
v současné době lze tyto překážky vyjádřit 
hodnotou cca 204 Mtoe, přičemž cílové 
úspory činí 368 Mtoe.

Or. de

Pozměňovací návrh 141
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Jednou ze stěžejních iniciativ strategie 
Evropa 2020 je iniciativa Evropa méně 
náročná na zdroje přijatá Komisí 26. ledna 
2011. Energetickou účinnost považuje za 
důležitý prvek pro zajištění udržitelnosti 
využívání energetických zdrojů.

(6) Jednou ze stěžejních iniciativ strategie 
Evropa 2020 je iniciativa Evropa méně 
náročná na zdroje přijatá Komisí 26. ledna 
2011. Energetickou účinnost považuje za 
důležitý prvek pro zajištění udržitelnosti 
využívání energetických zdrojů a pro 
zachování konkurenceschopnosti EU.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 143
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Jednou ze stěžejních iniciativ strategie 
Evropa 2020 je iniciativa Evropa méně 
náročná na zdroje přijatá Komisí 26. ledna 
2011 . Energetickou účinnost považuje za 
důležitý prvek pro zajištění udržitelnosti 
využívání energetických zdrojů.

(6) Jednou ze stěžejních iniciativ strategie 
Evropa 2020 je iniciativa Evropa méně 
náročná na zdroje přijatá Komisí 26. ledna 
2011 . Energetickou účinnost považuje za 
důležitý prvek pro zajištění udržitelnosti 
využívání energetických a jiných zdrojů.

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 4. února 2011 uznávají, že cíl EU 
v oblasti energetické účinnosti není plněn 
a že je nezbytný rozhodný postup s cílem 
využít existujícího značného potenciálu pro 
větší úspory energie v budovách, dopravě, 
výrobcích a postupech.

(7) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 4. února 2011 uznávají, že cíl EU 
v oblasti energetické účinnosti není plněn 
a že je nezbytný rozhodný postup s cílem 
využít existujícího značného potenciálu pro 
větší úspory energie v budovách a dopravě 
prostřednictvím účinnějšího využívání 
zdrojů v těchto odvětvích na základě 
nízkoenergetických výrobků
a technologických postupů, včetně 
účinných procesů přeměny v odvětví 
energetiky.

Or. pl

Odůvodnění

Udržitelný růst účinnosti může vycházet pouze ze zavedení inovativních technologií, a nikoli 
z mechanického omezování spotřeby energie.



AM\882686CS.doc 17/97 PE475.873

CS

Pozměňovací návrh 145
Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 4. února 2011 uznávají, že cíl EU 
v oblasti energetické účinnosti není plněn 
a že je nezbytný rozhodný postup s cílem 
využít existujícího značného potenciálu pro 
větší úspory energie v budovách, dopravě, 
výrobcích a postupech.

(7) Závěry předsednictví Evropské rady ze 
dne 4. února 2011 uznávají, že cíl EU 
v oblasti energetické účinnosti není plněn 
a že je nezbytný rozhodný postup s cílem 
využít existujícího značného potenciálu pro 
zvýšení energetické účinnosti v budovách, 
dopravě, výrobcích a postupech.
(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
spojení „úspory energie“ v celém textu.) 
Jeho přijetí bude vyžadovat odpovídající 
změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 146
 Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dne 8. března 2011 přijala Komise plán 
pro energetickou účinnost 2011. Ten 
potvrdil, že Unie nesměřuje k dosažení 
svého cíle v oblasti energetické účinnosti. 
S cílem zjednat nápravu plán vytyčil řadu 
politik a opatření zaměřených na zvyšování 
energetické účinnosti, jež zahrnují celý 
energetický řetězec, včetně výroby, 
přenosu a distribuce energie; klíčovou 
úlohu veřejného sektoru při zvyšování 
energetické účinnosti; budovy 
a energetická zařízení; průmysl; a potřebu 
umožnit konečným zákazníkům řídit svou 
spotřebu energie. Souběžně byla v bílé 

(8) Dne 8. března 2011 přijala Komise plán 
pro energetickou účinnost 2011. Ten 
potvrdil, že Unie nesměřuje k dosažení 
svého cíle v oblasti energetické účinnosti. 
S cílem zjednat nápravu plán vytyčil řadu 
politik a opatření zaměřených na zvyšování 
energetické účinnosti, jež zahrnují celý 
energetický řetězec, včetně výroby, 
přenosu a distribuce energie; klíčovou 
úlohu veřejného sektoru při zvyšování 
energetické účinnosti; budovy 
a energetická zařízení; průmysl; a potřebu 
umožnit konečným zákazníkům řídit svou 
spotřebu energie. V tomto plánu se uvádí, 
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knize o dopravě přijaté dne 
28. března 2011 posuzována energetická 
účinnost v dopravě. Zejména iniciativa 26 
bílé knihy vyzývá ke stanovení 
přiměřených norem pro emise CO2
z vozidel ve všech druzích dopravy, 
doplněných podle potřeby o požadavky 
energetické účinnosti, které se mají 
vztahovat na všechny typy pohonných 
systémů.

že Komise v roce 2013 předloží posouzení 
výsledků a rovněž toho, zda kombinované 
programy budou schopny dosáhnout 
evropského cíle 20 %, a že pokud přezkum 
v roce 2013 dospěje k závěru, že celkového 
cíle EU pravděpodobně dosaženo nebude, 
pak Komise ve druhé fázi navrhne právně 
závazné vnitrostátní cíle do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Dne 8. března 2011 přijala Komise plán 
pro energetickou účinnost 2011 . Ten 
potvrdil, že Unie nesměřuje k dosažení 
svého cíle v oblasti energetické účinnosti. 
S cílem zjednat nápravu plán vytyčil řadu 
politik a opatření zaměřených na zvyšování 
energetické účinnosti, jež zahrnují celý 
energetický řetězec, včetně výroby, 
přenosu a distribuce energie; klíčovou 
úlohu veřejného sektoru při zvyšování 
energetické účinnosti; budovy 
a energetická zařízení; průmysl; a potřebu 
umožnit konečným zákazníkům řídit svou 
spotřebu energie. Souběžně byla v bílé 
knize o dopravě přijaté dne 28. března 
2011 posuzována energetická účinnost 
v dopravě. Zejména iniciativa 26 bílé 
knihy vyzývá ke stanovení přiměřených 
norem pro emise CO2 z vozidel ve všech 
druzích dopravy, doplněných podle 
potřeby o požadavky energetické 
účinnosti, které se mají vztahovat na 
všechny typy pohonných systémů.

(8) Dne 8. března 2011 přijala Komise plán 
pro energetickou účinnost 2011 . Ten 
potvrdil, že Unie pravděpodobně 
nesměřuje k dosažení svého cíle v oblasti 
energetické účinnosti. S cílem zjednat 
nápravu plán vytyčil řadu politik a opatření 
zaměřených na zvyšování energetické 
účinnosti, jež zahrnují celý energetický 
řetězec, včetně výroby, přenosu 
a distribuce energie; klíčovou úlohu 
veřejného sektoru při zvyšování 
energetické účinnosti; budovy 
a energetická zařízení; průmysl; a potřebu 
umožnit konečným zákazníkům řídit svou 
spotřebu energie. Souběžně byla v bílé 
knize o dopravě přijaté dne 28. března 
2011 posuzována energetická účinnost 
v dopravě.

Or. de
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Pozměňovací návrh 148
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Dne 8. března 2011 Komise přijala také 
Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
a z tohoto pohledu poukázala na potřebu 
klást větší důraz na energetickou účinnost.

(9) Dne 8. března 2011 Komise přijala také 
Plán přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
a z tohoto pohledu poukázala na potřebu 
klást větší důraz na reálnou energetickou 
účinnost jako prostředek ke snížení 
spotřeby primární energie.

Or. pl

Odůvodnění

Cesta k dosažení nízkouhlíkového hospodářství vede přes reálnou energetickou účinnost, 
nikoli přes administrativně uloženou povinnost snížit emise CO2.

Pozměňovací návrh 149
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Dne 22. června 2011 posouzení 
dopadů24 připravené Evropskou komisí 
ukázalo, že závazný cíl energetické 
účinnosti pro spotřebu primární energie 
by byl k zajištění splnění celkového cíle 
uspořit 20 % spotřeby energie vhodnější 
než orientační vnitrostátní cíle 
energetické účinnosti. Kromě toho je 
v posouzení dopadu naznačeno, že 
závazné cíle by umožnily víc flexibility pro 
členské státy při navrhování opatření ke 
zlepšení energetické účinnosti, jež budou 
vhodná pro různé podmínky členských 
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států.

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Komise kromě toho často zdůrazňuje, 
že také změna chování spotřebitelů při 
zachování stejné životní úrovně musí 
významně přispět k úsporám energie, má-
li být dosaženo 20% cíle.1

__________________
1 Sdělení Komise ze dne 19. října 2006: 
„Akční plán pro energetickou účinnost: 
využití možností“ KOM(2006)545

Or. de

Pozměňovací návrh 151
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) V souvislosti s tím se nabízí možnost
aktualizovat právní rámec Unie pro 
energetickou účinnost směrnicí sledující 
celkový cíl uspořit do roku 2020 20 % 
spotřeby primární energie Unie nebo zvýšit 
odpovídajícím způsobem energetickou
produktivitu. Za tím účelem by měla 
vytvořit společný rámec podporující
opatření v oblasti úspor energie, 
společnou metodiku pro výpočet úspor 
a kontrolní mechanismy zaměřené na 
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obsažených v plánu pro energetickou 
účinnost 2011 a využít významného
nevyužitého potenciálu úspor energie, 
který specifikuje.

provádění některých návrhů obsažených 
v plánu pro energetickou účinnost 2011 
a využít nevyužitého potenciálu úspor 
energie, který specifikuje. Dále by 
směrnice měla členské státy upozornit na 
nástroje, jejichž pomocí by mohlo být 
dosaženo úspor energie.

Or. de

Pozměňovací návrh 152
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 153
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Odvětvové zlepšení účinnosti, byť i více než o 20 %, nepovede v členských státech nutně 
k 20% hrubé úspoře. Je tudíž relevantnější stanovit, že zlepšení účinnosti by mělo vést 
k maximalizaci úspory energie.

Pozměňovací návrh 154
Markus Pieper

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

energetickou účinnost 2011 a využít 
významného nevyužitého potenciálu úspor 
energie, který specifikuje.

Or. de

Pozměňovací návrh 155
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy při plnění cíle snížit do 
roku 2020 spotřebu energie o 20 % oproti 
prognózám, a podala o něm zprávu. Dále 
stanoví, aby Komise nejpozději do 31. 
prosince 2012 navrhla posílená nebo nová 
opatření k urychlení zlepšování energetické 
účinnosti s cílem pomoci členským států 
splnit závazky Společenství na snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato směrnice 
uvedené žádosti vyhovuje. Přispívá také 
k plnění cílů stanovených v plánu 
přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
zejména tím, že snižuje emise 
skleníkových plynů z odvětví energetiky, 
a k dosažení výroby elektřiny s nulovými 
emisemi do roku 2050.

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy při plnění cíle snížit do 
roku 2020 spotřebu energie o 20 % oproti 
prognózám, a podala o něm zprávu. Dále 
stanoví, aby Komise nejpozději do 31. 
prosince 2012 navrhla posílená nebo nová 
opatření k urychlení zlepšování energetické 
účinnosti s cílem pomoci členským států 
splnit závazky Společenství na snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato směrnice 
uvedené žádosti v návaznosti na 
provedené posouzení vyhovuje.

Or. de

Odůvodnění

Odvětví elektřiny je již podrobeno obchodování s emisemi, jež bude od 1.ledna 2013 výrazně 
zpřísněno. Zdvojování nástrojů pro totéž odvětví je nutné odmítnout, jelikož by mohlo vést 
k nežádoucím interakcím.
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Pozměňovací návrh 156
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy při plnění cíle snížit do 
roku 2020 spotřebu energie o 20 % oproti 
prognózám, a podala o něm zprávu. Dále 
stanoví, aby Komise nejpozději do 31. 
prosince 2012 navrhla posílená nebo nová 
opatření k urychlení zlepšování energetické 
účinnosti s cílem pomoci členským států 
splnit závazky Společenství na snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato směrnice 
uvedené žádosti vyhovuje. Přispívá také 
k plnění cílů stanovených v plánu 
přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
zejména tím, že snižuje emise 
skleníkových plynů z odvětví energetiky, 
a k dosažení výroby elektřiny s nulovými 
emisemi do roku 2050.

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy při plnění cíle snížit do 
roku 2020 spotřebu energie o 20 % oproti 
prognózám, a podala o něm zprávu. Dále 
stanoví, aby Komise nejpozději do 31. 
prosince 2012 navrhla posílená nebo nová 
opatření k urychlení zlepšování energetické 
účinnosti s cílem pomoci členským států 
splnit závazky Společenství na snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato směrnice 
uvedené žádosti vyhovuje.

Or. de

Odůvodnění

Unie by se měla zaměřit na dosažení svých cílů do roku 2020 a usilovat nejvýše o plnění cílů 
pro následující desetiletí. Vést plané řeči o cílech do roku 2050 je holá demagogie. Nikdo 
není schopen předvídat technický ani politický vývoj až do roku 2050.

Pozměňovací návrh 157
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy při plnění cíle snížit do 
roku 2020 spotřebu energie o 20 % oproti 
prognózám, a podala o něm zprávu. Dále 
stanoví, aby Komise nejpozději do 31. 
prosince 2012 navrhla posílená nebo nová 
opatření k urychlení zlepšování energetické 
účinnosti s cílem pomoci členským států 
splnit závazky Společenství na snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato směrnice 
uvedené žádosti vyhovuje. Přispívá také 
k plnění cílů stanovených v plánu přechodu 
na konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050, zejména tím, 
že snižuje emise skleníkových plynů 
z odvětví energetiky, a k dosažení výroby 
elektřiny s nulovými emisemi do roku 
2050.

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy při plnění cíle snížit do 
roku 2020 spotřebu energie o 20 % oproti 
prognózám, a podala o něm zprávu. Dále 
stanoví, aby Komise nejpozději do 31. 
prosince 2012 navrhla posílená nebo nová 
opatření k urychlení zlepšování energetické 
účinnosti s cílem pomoci členským států 
splnit závazky Společenství na snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato směrnice 
uvedené žádosti vyhovuje. Přispívá také 
k plnění cílů stanovených v plánu přechodu 
na konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050 a k dosažení 
výroby elektřiny s nulovými emisemi do 
roku 2050, a to nejen tím, že snižuje emise 
skleníkových plynů z odvětví energetiky, 
ale také tím, že podporuje kombinovanou 
výrobu jakožto nízkouhlíkovou alternativu 
pro malé a střední podniky i velké 
průmyslové podniky.

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy při plnění cíle snížit do 
roku 2020 spotřebu energie o 20 % oproti 
prognózám, a podala o něm zprávu. Dále 
stanoví, aby Komise nejpozději do 31. 

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy – v závislosti na jejich 
energetickém mixu – při plnění cíle 
dosáhnout co nejvyššího deklarovaného 
snížení spotřeby energie do roku 2020
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prosince 2012 navrhla posílená nebo nová 
opatření k urychlení zlepšování energetické 
účinnosti s cílem pomoci členským států 
splnit závazky Společenství na snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato směrnice 
uvedené žádosti vyhovuje. Přispívá také 
k plnění cílů stanovených v plánu přechodu 
na konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050, zejména tím, 
že snižuje emise skleníkových plynů 
z odvětví energetiky, a k dosažení výroby 
elektřiny s nulovými emisemi do roku 
2050.

oproti prognózám, a podala o něm zprávu.
Dále stanoví, aby Komise nejpozději do 
31. prosince 2012 navrhla posílená nebo 
nová opatření k urychlení zlepšování 
energetické účinnosti s cílem pomoci 
členským států splnit závazky Společenství 
na snížení emisí skleníkových plynů. Tato 
směrnice uvedené žádosti vyhovuje.
Přispívá také k plnění cílů stanovených 
v plánu přechodu na konkurenceschopné 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050, 
zejména tím, že snižuje emise 
skleníkových plynů z odvětví energetiky.

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy mají různé rozvojové potřeby a rozdílné možnosti, pokud jde o snižování emisí 
do roku 2050.

Pozměňovací návrh 159
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy při plnění cíle snížit do 
roku 2020 spotřebu energie o 20 % oproti 
prognózám, a podala o něm zprávu. Dále 
stanoví, aby Komise nejpozději do 31. 
prosince 2012 navrhla posílená nebo nová 
opatření k urychlení zlepšování energetické 
účinnosti s cílem pomoci členským států 
splnit závazky Společenství na snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato směrnice 
uvedené žádosti vyhovuje. Přispívá také 
k plnění cílů stanovených v plánu přechodu 
na konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050, zejména tím, 

(11) Rovněž rozhodnutí o sdíleném úsilí (č. 
406/2009/ES) požaduje, aby Komise 
nejpozději do konce roku 2012 zhodnotila 
pokrok dosažený Společenstvím 
a členskými státy při plnění cíle snížit do 
roku 2020 spotřebu energie o 20 % oproti 
prognózám, a podala o něm zprávu. Dále 
stanoví, aby Komise nejpozději do 31. 
prosince 2012 navrhla posílená nebo nová 
opatření k urychlení zlepšování energetické 
účinnosti s cílem pomoci členským států 
splnit závazky Společenství na snížení 
emisí skleníkových plynů. Tato směrnice 
uvedené žádosti vyhovuje. Přispívá také 
k plnění cílů stanovených v plánu přechodu 
na konkurenceschopné nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050, zejména tím, 
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že snižuje emise skleníkových plynů 
z odvětví energetiky, a k dosažení výroby 
elektřiny s nulovými emisemi do roku 
2050.

že snižuje emise skleníkových plynů 
z odvětví energetiky, a k dosažení výroby 
elektřiny, vytápění a chlazení s nulovými 
emisemi do roku 2050.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Využití veškerého existujícího 
potenciálu úspor energie vyžaduje 
integrovaný přístup zahrnující úspory 
v odvětvích zásobování energií a konečné 
spotřeby. Současně by měla být posílena 
ustanovení směrnice 2004/8/ES o podpoře 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
založené na poptávce po užitečném teple 
na vnitřním trhu s energií25 a směrnice 
2006/32/ES o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energetických 
službách26.

(12) Využití veškerého existujícího 
potenciálu úspor energie vyžaduje 
integrovaný přístup zohledňující místní 
podmínky a zahrnující úspory v odvětvích 
zásobování energií a konečné spotřeby.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu respektu k rozmanitosti EU je třeba řídit se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 161
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Využití veškerého existujícího 
potenciálu úspor energie vyžaduje 

(12) Využití veškerého existujícího 
potenciálu energetické účinnosti vyžaduje 
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integrovaný přístup zahrnující úspory 
v odvětvích zásobování energií a konečné 
spotřeby. Současně by měla být posílena 
ustanovení směrnice 2004/8/ES o podpoře 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
založené na poptávce po užitečném teple 
na vnitřním trhu s energií a směrnice 
2006/32/ES o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energetických 
službách .

integrovaný přístup zahrnující úspory 
v odvětvích zásobování energií a konečné 
spotřeby. Současně by měla být posílena 
ustanovení směrnice 2004/8/ES o podpoře 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
založené na poptávce po užitečném teple 
na vnitřním trhu s energií a směrnice 
2006/32/ES o energetické účinnosti 
u konečného uživatele a o energetických 
službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „Sdělení Komise s názvem „Priority 
energetických infrastruktur do roku 2020 
a na další období – návrh na 
integrovanou evropskou energetickou 
síť“ zdůrazňuje potřebu, aby EU 
přizpůsobila kapacitu elektráren široké 
škále aplikací a technologií využívajících 
elektřinu jako zdroj energie a aby byla 
zachována bezpečnost systému. Zdroje na 
straně spotřeby, aplikace a technologie 
mohou vést ke značnému snížení uhlíku 
a vyřešit začlenění obnovitelné energie do 
energetické sítě. Členské státy tudíž 
podpoří zapojení zdrojů, aplikací 
a technologií na straně spotřeby, jako je 
například reakce na spotřebu, na trhy 
s energií.“

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Francisco Sosa Wagner



AM\882686CS.doc 29/97 PE475.873

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) „Sdělení Komise s názvem „Priority 
energetických infrastruktur do roku 2020 
a na další období – návrh na 
integrovanou evropskou energetickou 
síť“ zdůrazňuje potřebu, aby EU 
přizpůsobila kapacitu elektráren široké 
škále aplikací a technologií využívajících 
elektřinu jako zdroj energie a aby byla 
zachována bezpečnost systému. Zdroje na 
straně spotřeby, aplikace a technologie 
mohou vést ke značnému snížení uhlíku 
a vyřešit začlenění obnovitelné energie do 
energetické sítě. Členské státy tudíž 
podpoří zapojení zdrojů, aplikací 
a technologií na straně spotřeby, jako je 
například reakce na spotřebu, na trhy 
s energií.“

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí zdůraznit zásadní zapojení zdrojů, aplikací a technologií na straně spotřeby na 
trhy s energií s cílem splnit cíl 20% úspory energie a začleňovat stále větší část obnovitelné 
energie do rozvodné sítě.

Pozměňovací návrh 164
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Pokud tento 

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

Or. en

Odůvodnění

Jelikož členské státy již v rámci národních programů reforem strategie EU 2020 (duben 2011) 
poskytly Komisi své příslušné cíle v oblasti spotřeby energie do roku 2020, existuje 
jednoznačný základ pro okamžité stanovení příslušných cílů na úrovni členských států.

Pozměňovací návrh 165
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13



AM\882686CS.doc 31/97 PE475.873

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Cíl v oblasti úspor primární energie 
nebo alternativně cíl týkající se 
energetické náročnosti musí být splněn na 
místní úrovni. Mimořádně důležitá jsou 
tudíž místní, regionální a vnitrostátní 
opatření na podporu energetických úspor. 
Komise by měla sledovat utváření 
hospodářské soutěže v oblasti nástrojů 
a na základě analýzy rozdílných nástrojů 
při zohlednění místních podmínek 
vypracovat přehled nejúčinnějších 
nástrojů a jejich nákladů. Na základě 
tohoto přehledu by Komise členským 
státům a obcím měla adresovat svá 
doporučení. Členské státy by si přitom 
samy měly vytknout své vnitrostátní cíle, 
jež by mohly být stanoveny i na nižší 
správní úrovni. Mělo by být ponecháno na 
nich, aby rozhodly, zda by tyto cíle měly 
být na jejich území závazné nebo 
orientační. V případě, že toto vyhodnocení 
vnitrostátních zpráv Komisí ukáže, že 
dosažení celkového cíle EU není 
pravděpodobně, měla by Komise společně 
s členskými státy vypracovat pro každou 
konkrétní situaci vhodné řešení, s jehož 
pomocí lze vnitrostátní i unijní cíl přece 
jen splnit.

Or. de

Pozměňovací návrh 166
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. 
Prostřednictvím stanovení povinných 
vnitrostátních cílů úspor energie, 
založených na mechanismu sdílení úsilí 
mezi členskými státy, dokáže Unie zajistit 
splnění cíle celoevropských úspor energie, 
který je velmi důležitý pro politiku 
v oblasti klimatu, konkurenceschopnost, 
posun směrem k udržitelnému 
hospodářství a vytváření pracovních míst. 
Tento přístup by přitom byl přínosný, 
neboť by umožňoval členským státům 
upravit na míru opatření ke zlepšení 
energetické účinnosti v závislosti na jejich 
vnitrostátní situaci a prioritách.

Or. en

Pozměňovací návrh 167
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Budoucí 
vývoj ceny energie bude povzbuzovat 
jednotlivce ke snižování jejich spotřeby 
energie; skutečných zisků v oblasti 
energetické účinnosti lze dosáhnout 
v první řadě pobídkami k účinnějších 
společným infrastrukturám v budovách, 
systémech vytápění a odvětví dopravy, kde 
jsou jinak rozhodnutí vedoucí ke zlepšení 
využívání energie mimo kontrolu a vliv 
jednotlivců či společností.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření, založených na jednoznačných 
a vynutitelných vnitrostátních cílech, 
podporujících energetickou účinnost 
v různých oblastech. Pokud tento přístup 
nebude úspěšný, bylo by však nutné posílit 
politický rámec jeho doplněním o systém 
závazných cílů. V první fázi by proto od 
členských států mělo být vyžadováno, aby 
se dohodly na vnitrostátních cílech, 
systémech a programech ke zvyšování 
energetické účinnosti, založených na 
jednoznačné dohodě o sdílení úsilí. 
Komise by pomocí svého revidovaného 
legislativního rámce a v procesu realizace 
strategie Evropa 2020 měla náležité 
provádění vnitrostátních programů 
energetické účinnosti pozorně sledovat 
a v případě nutnosti vymoci. Pokud toto 
hodnocení ukáže, že dosažení celkového 
cíle EU není pravděpodobně, měla by 
Komise navrhnout právně závazné
vnitropolitické cíle na rok 2020 
s přihlédnutím k individuálním výchozím 
pozicím členských států, jejich 
hospodářským výsledkům a včasnosti 
přijímaných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Jelikož 
k tomuto přístupu není směřováno, je
nutné posílit politický rámec jeho 
doplněním o systém závazných cílů. 
V první fázi by proto měla Komise na 
základě diskuse s členskými státy stanovit
vnitrostátní cíle, systémy a programy, jež 
by účinně směřovaly k zajištění splnění 
nebo překročení celkového cíle EU, pokud 
jde o zvýšení energetické účinnosti o 20 % 
do roku 2020, a rovněž plán pro splnění 
těchto povinných vnitropolitických cílů na 
rok 2020 s přihlédnutím k individuálním 
výchozím pozicím členských států, jejich 
hospodářským výsledkům a včasnosti 
přijímaných opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 170
 Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Pokud tento 
přístup nebude úspěšný, bylo by však nutné 
posílit politický rámec jeho doplněním 
o systém závazných cílů. Členské státy 
mají dostatek času, aby se snažily splnit 
cíl do roku 2020 a Komise provede v roce 
2013 přezkum vnitrostátních cílů, které by 
měly být na jejich území závazné nebo 
orientační. Ve druhé fázi by tyto cíle 
a individuální úsilí každého členského 
státu, spolu s údaji o dosaženém pokroku, 
měla zhodnotit Komise. Na základě tohoto 
hodnocení Komise posoudí
pravděpodobnost dosažení celkového cíle 
Unie a to, zda toto individuální úsilí je ke 
splnění společného cíle dostatečné. Komise 
by proto pomocí svého revidovaného 
legislativního rámce a v procesu realizace 
strategie Evropa 2020 měla provádění 
vnitrostátních programů energetické 
účinnosti pozorně sledovat. Pokud toto 
hodnocení ukáže, že dosažení celkového 
cíle EU není pravděpodobně, měla by 
Komise navrhnout povinné vnitropolitické 
cíle na rok 2020 s přihlédnutím 
k individuálním výchozím pozicím 
členských států, jejich hospodářským 
výsledkům a včasnosti přijímaných 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Evropská Rada dne 4. února 2011 konstatovala, že „do roku 2013 zhodnotí provádění cíle 
EU v oblasti energetické účinnosti a v případě potřeby zváží další opatření“. Lhůta stanovená 
na 30. června 2014 se shoduje s koncem mandátu Komise a pravděpodobně povede k odložení 
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jakýchkoli nových opatření o 6 až 12 měsíců.

Pozměňovací návrh 171
Markus Pieper

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Pokud tento 
přístup nebude úspěšný, bylo by však nutné 
posílit politický rámec jeho doplněním 
o systém závazných cílů. V první fázi by 
proto od členských států mělo být 
vyžadováno, aby stanovily vnitrostátní cíle, 
systémy a programy ke zvyšování 
energetické účinnosti. Mělo by být 
ponecháno na nich, aby rozhodly, zda by 
tyto cíle měly být na jejich území závazné 
nebo orientační. Ve druhé fázi by tyto cíle 
a individuální úsilí každého členského 
státu, spolu s údaji o dosaženém pokroku, 
měla zhodnotit Komise, aby posoudila 
pravděpodobnost dosažení celkového cíle 
Unie a to, zda toto individuální úsilí je ke 
splnění společného cíle dostatečné. Komise 
by proto pomocí svého revidovaného 
legislativního rámce a v procesu realizace 
strategie Evropa 2020 měla provádění 
vnitrostátních programů energetické 
účinnosti pozorně sledovat. Pokud toto 
hodnocení ukáže, že dosažení celkového 
cíle EU není pravděpodobně, měla by 
Komise navrhnout vnitropolitické cíle na 
rok 2020 s přihlédnutím k individuálním 
výchozím pozicím členských států, jejich 
hospodářským výsledkům, podílu 
energeticky náročného průmyslu
a včasnosti přijímaných opatření.
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Pozměňovací návrh 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Bylo by žádoucí, aby byl cíl zvýšit 
energetickou účinnost o 20 % splněn 
v důsledku souhrnného provádění 
konkrétních vnitrostátních a evropských 
opatření podporujících energetickou 
účinnost v různých oblastech. Pokud tento 
přístup nebude úspěšný, bylo by však nutné 
posílit politický rámec jeho doplněním 
o systém závazných cílů. V první fázi by 
proto od členských států mělo být 
vyžadováno, aby stanovily vnitrostátní cíle, 
systémy a programy ke zvyšování 
energetické účinnosti. Mělo by být 
ponecháno na nich, aby rozhodly, zda by 
tyto cíle měly být na jejich území závazné 
nebo orientační. Ve druhé fázi by tyto cíle 
a individuální úsilí každého členského 
státu, spolu s údaji o dosaženém pokroku, 
měla zhodnotit Komise, aby posoudila 
pravděpodobnost dosažení celkového cíle 
Unie a to, zda toto individuální úsilí je ke 
splnění společného cíle dostatečné. Komise 
by proto pomocí svého revidovaného 
legislativního rámce a v procesu realizace 
strategie Evropa 2020 měla provádění 
vnitrostátních programů energetické 
účinnosti pozorně sledovat. Pokud toto 
hodnocení ukáže, že dosažení celkového 
cíle EU není pravděpodobně, měla by 
Komise navrhnout dodatečná opatření na 
rok 2020 s přihlédnutím k individuálním 
výchozím pozicím členských států, jejich 
hospodářským výsledkům a včasnosti 
přijímaných opatření.
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Pozměňovací návrh 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Tyto vnitrostátní cíle a pokrok na 
cestě jednotlivých členských států by měla 
zhodnotit Komise, aby zajistila směřování 
k celkovému cíli Unie a dostatečnost 
tohoto individuálního úsilí ke splnění 
společného cíle. Komise by proto pomocí 
svého revidovaného legislativního rámce 
a v procesu realizace strategie Evropa 
2020 měla provádění vnitrostátních 
programů energetické účinnosti pozorně 
sledovat. Pokud z tohoto zhodnocení 
vyplyne, že členský stát nedrží dohodnutý 
směr a celkový cíl Unie pravděpodobně 
nebude splněn, měla by Komise 
požadovat, aby příslušný členský stát 
přijal vhodná a přiměřená opatření, aby 
se v přiměřené lhůtě opět vydal tímto 
směrem.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Cenové signály jsou zásadní pro 
zvýšení energetické účinnosti a využití 
ekonomických nástrojů je nákladově 
nejúčinnějším způsobem podpory úspor 
energie.
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Pozměňovací návrh 175
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Celková výše veřejných výdajů je 
rovna 19 % hrubého domácího produktu 
Unie. Veřejný sektor proto představuje 
důležitou hybnou sílu pro stimulaci 
přeměny trhu směrem k účinnějším 
výrobkům, budovám a službám, jakož 
i k odstartování změn v chování občanů 
a podniků při spotřebě energie. Snižování 
spotřeby energie díky opatřením 
zaměřeným na zlepšení energetické 
účinnosti dále může uvolnit veřejné zdroje 
pro jiné účely. Veřejné subjekty na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni by 
měly, pokud jde o energetickou účinnost, 
působit jako vzor.

(14) Celková výše veřejných výdajů je 
rovna 19 % hrubého domácího produktu 
Unie. Veřejný sektor proto představuje 
důležitou hybnou sílu pro stimulaci 
přeměny trhu směrem k účinnějším 
výrobkům, budovám a službám, jakož 
i k odstartování změn v chování občanů 
a podniků při spotřebě energie. Snižování 
spotřeby energie díky opatřením 
zaměřeným na zlepšení energetické 
účinnosti dále může uvolnit veřejné zdroje 
pro jiné účely. Veřejné subjekty na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni by 
měly, pokud jde o energetickou účinnost, 
působit jako vzor. Aby mohly tuto úlohu 
plnit, musí jim být ponechán širší prostor 
pro uvážení ohledně konkrétních 
opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 176
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace
budov, neboť stávající fond budov 
představuje odvětví s největším 
potenciálem pro úspory energie. Budovy 
mají také zásadní význam pro dosažení 

(15) Je nutné zvýšit tempo energetické 
sanace budov, neboť stávající fond budov 
představuje odvětví s největším 
potenciálem pro úspory energie. Budovy 
ve vlastnictví veřejných subjektů tvoří 



AM\882686CS.doc 41/97 PE475.873

CS

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

v mnoha členských státech značnou část 
fondu budov a jsou velmi dobře viditelné 
ve veřejném životě. Členské státy by tudíž 
měly vypracovat programy a vytvořit 
nástroje, s jejichž pomocí by bylo možné 
tempo sanace citelně zvýšit. Přednost by 
přitom měly mít budovy s nejvyšším 
potenciálem k energetické úspoře. 
Finanční podpora a jiné pobídky by pak 
mohly být odstupňovány tak, aby byly 
nejvíce motivovány energetické sanace 
vedoucí ke snížení spotřeby energie o více 
než 50 %. Energetické sanace, jež 
nevedou k úspoře vyšší než 15 % vůči 
výchozí spotřebě energie, by naproti tomu 
neměly být podporovány.

Or. de

Odůvodnění

Pobídkové programy se v řadě členských států ukázaly jako nadmíru úspěšné, například pro 
zahájení vlny renovací. Tyto programy by navíc mohly být dostupné pro každého, tedy i pro 
fyzické osoby. Měla by být přitom podporována opatření umožňující vysoké úspory energie.

Pozměňovací návrh 177
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 

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

srovnání s rokem 1990. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů tvoří 
značnou část fondu budov a jsou velmi 
dobře viditelné ve veřejném životě.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace 
budov, neboť stávající fond budov 
představuje odvětví s největším 
potenciálem pro úspory energie. Budovy 
mají také zásadní význam pro dosažení cíle 
EU snížit do roku 2050 emise 
skleníkových plynů o 80–95 % ve srovnání 
s rokem 1990. Budovy ve vlastnictví 
veřejných subjektů tvoří značnou část 
fondu budov a jsou velmi dobře viditelné 
ve veřejném životě. Budovy ve vlastnictví 
veřejných subjektů tvoří v některých 
členských státech značnou část fondu 
budov a jsou velmi dobře viditelné ve 

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

veřejném životě. Lze proto doporučit 
posílení renovace budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů s cílem zlepšit jejich 
energetické ukazatele.

Or. de

Pozměňovací návrh 179
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů tvoří 
značnou část fondu budov a jsou velmi 
dobře viditelné ve veřejném životě. Je 
proto vhodné stanovit roční tempo 
renovace všech budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů s cílem zlepšit jejich 
energetické ukazatele. Tempem renovací 
by neměly být dotčeny povinnosti týkající 
se budov se spotřebou energie blížící se 
nule a stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Značnou část 
vnitrostátních cílů v oblasti úspor energie 
je nutno realizovat prostřednictvím 
opatření, zejména renovačních, ve 
stavebnictví. Členským státům by tudíž 
měla být uložena povinnost vypracovat 
akční plány pro specifikaci cílů v oblasti 
energetické účinnosti pro budovy 
(i veřejné) doprovázených konkrétními 
finančními mechanismy a opatřeními. 
Tato opatření by měla doplňovat
povinnosti týkající se budov se spotřebou 
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května 2010 o energetické náročnosti 
budov. Povinnost renovovat veřejné 
budovy doplňuje ustanovení uvedené 
směrnice, která požaduje, aby členské státy 
zajistily, aby u stávajících budov, kde 
probíhá větší renovace, byla snížena jejich 
energetická náročnost tak, aby splňovaly 
požadavky minimální energetické 
náročnosti.

energie blížící se nule a stanovené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov. Tyto 
povinnosti doplňuje ustanovení uvedené 
směrnice, která požaduje, aby členské státy 
zajistily, aby u stávajících budov, kde 
probíhá větší renovace, byla snížena jejich 
energetická náročnost tak, aby splňovaly 
požadavky minimální energetické 
náročnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů tvoří 
značnou část fondu budov a jsou velmi 
dobře viditelné ve veřejném životě. Je 
proto vhodné, aby každý členský stát přijal 
vlastní opatření, jež by měla být nákladově 
účinná a obecně vhodná, v zájmu zvýšení 
úsporu a zefektivnění využití energie 
u budov ve vlastnictví veřejných subjektů 
s cílem zlepšit jejich energetické ukazatele. 
Tempem renovací by neměly být dotčeny 
povinnosti týkající se budov se spotřebou 
energie blížící se nule a stanovené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov. Opatření 
na zvýšení úspory energie a energetické 
účinnosti použitelná na veřejné budovy 
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energetická náročnost tak, aby splňovaly 
požadavky minimální energetické 
náročnosti.

doplňují ustanovení uvedené směrnice, 
která požaduje, aby členské státy zajistily, 
aby u stávajících budov, kde probíhá větší 
renovace, byla snížena jejich energetická 
náročnost tak, aby splňovaly požadavky 
minimální energetické náročnosti. Stavební 
materiály rovněž hrají zásadní úlohu, 
neboť stále větší část celkové spotřeby 
energie za budovy připadá na fázi 
výstavby. Podpora využívání stavebních 
materiálů s nízkými emisemi, jako je 
dřevo, by v celoevropském měřítku snížilo 
ekologickou zátěž způsobenou výstavbou.

Or. fi

Odůvodnění

Směrnice o energetické účinnosti by měla rovněž vybízet k nákladové účinnosti. Veřejné 
finance členských států nejsou v takovém stavu, aby si tyto státy mohly dovolit rekonstrukce, 
jež nejsou nákladově účinné. Je žádoucí spojit relativně rozsáhlé zvyšování energetické 
účinnosti s obvyklou základní rekonstrukcí během doby životnosti budovy. Stavební materiály 
by rovněž měly být ve směrnici vzaty v úvahu.

Pozměňovací návrh 181
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů tvoří 
značnou část fondu budov a jsou velmi 
dobře viditelné ve veřejném životě. Je 
proto vhodné stanovit roční tempo 
renovace všech budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů s cílem zlepšit jejich 
energetické ukazatele. Tempem renovací 

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Členské státy by 
své úsilí měly v první řadě zaměřit na 
opatření, která mají nákladově co 
nejúčinnější dopad na úspory energie, 
zejména na podporu rekonstrukce 
stávajících budov a modernizaci systémů 
vytápění a chlazení. Měla by být 
zohledněna finanční dostupnost takových 
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by neměly být dotčeny povinnosti týkající 
se budov se spotřebou energie blížící se 
nule a stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 
května 2010 o energetické náročnosti 
budov . Povinnost renovovat veřejné 
budovy doplňuje ustanovení uvedené 
směrnice, která požaduje, aby členské státy 
zajistily, aby u stávajících budov, kde 
probíhá větší renovace, byla snížena jejich 
energetická náročnost tak, aby splňovaly 
požadavky minimální energetické 
náročnosti.

opatření pro občany. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů tvoří 
značnou část fondu budov a jsou velmi 
dobře viditelné ve veřejném životě. Je 
proto vhodné stanovit roční tempo 
renovace všech budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů s cílem zlepšit jejich 
energetické ukazatele. Tempem renovací 
by neměly být dotčeny povinnosti týkající 
se budov se spotřebou energie blížící se 
nule a stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 
května 2010 o energetické náročnosti 
budov . Povinnost renovovat veřejné 
budovy doplňuje ustanovení uvedené 
směrnice, která požaduje, aby členské státy 
zajistily, aby u stávajících budov, kde 
probíhá větší renovace, byla snížena jejich 
energetická náročnost tak, aby splňovaly 
požadavky minimální energetické 
náročnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů tvoří 
značnou část fondu budov a jsou velmi 
dobře viditelné ve veřejném životě. Je 
proto vhodné stanovit roční tempo 
renovace všech budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů s cílem zlepšit jejich 
energetické ukazatele. Tempem renovací 

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Aby byl tento cíl 
splněn, musí směrnice zachovat svůj 
dlouhodobý výhled a stanovit vnitrostátní 
plány výrazného snižování spotřeby 
energie ve veřejných a soukromých 
budovách do roku 2050. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů nebo budovy 
těmito subjekty obývané tvoří značnou část 
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by neměly být dotčeny povinnosti týkající 
se budov se spotřebou energie blížící se 
nule a stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. 
května 2010 o energetické náročnosti 
budov . Povinnost renovovat veřejné 
budovy doplňuje ustanovení uvedené 
směrnice, která požaduje, aby členské státy 
zajistily, aby u stávajících budov, kde 
probíhá větší renovace, byla snížena jejich 
energetická náročnost tak, aby splňovaly 
požadavky minimální energetické 
náročnosti.

fondu budov a jsou velmi dobře viditelné 
ve veřejném životě. Je proto vhodné 
stanovit roční a dlouhodobé tempo 
zlepšování energetických aspektů všech 
budov ve vlastnictví veřejných subjektů 
nebo budov těmito subjekty obývaných 
s cílem zlepšit jejich energetické ukazatele. 
Tempem renovací by neměly být dotčeny 
povinnosti týkající se budov se spotřebou 
energie blížící se nule a stanovené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov . Povinnost 
renovovat veřejné budovy doplňuje 
ustanovení uvedené směrnice, která 
požaduje, aby členské státy zajistily, aby 
u stávajících budov, kde probíhá větší 
renovace, byla snížena jejich energetická 
náročnost tak, aby splňovaly požadavky 
minimální energetické náročnosti.

Or. es

Odůvodnění

Využití potenciálu úspor energie ve stávajících budovách je nutné vidět z dlouhodobého 
hlediska, nikoli pouze ve vztahu k roku 2020. Dlouhodobý výhled (2050) je zásadní pro 
skloubení cílů v oblasti klimatu a energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 183
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů tvoří 
značnou část fondu budov a jsou velmi 

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

dobře viditelné ve veřejném životě. Je 
proto vhodné stanovit roční tempo 
renovace všech budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů s cílem zlepšit jejich 
energetické ukazatele, aniž by došlo 
k ohrožení požární bezpečnosti budov 
v průběhu renovace a obývání. Tyto 
renovace probíhají při zohlednění 
klimatických a místních podmínek, jakož 
i při respektování mikroklimatu vnitřního 
prostředí, přístupnosti, dalších 
zdravotních a bezpečnostních požadavků 
a zamýšleného užívání budov. Tempem 
renovací by neměly být dotčeny povinnosti 
týkající se budov se spotřebou energie 
blížící se nule a stanovené ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov . Povinnost 
renovovat veřejné budovy doplňuje 
ustanovení uvedené směrnice, která 
požaduje, aby členské státy zajistily, aby 
u stávajících budov, kde probíhá větší 
renovace, byla snížena jejich energetická 
náročnost tak, aby splňovaly požadavky 
minimální energetické náročnosti.

Or. en

Odůvodnění

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 
fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.
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Pozměňovací návrh 184
Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro úspory 
energie. Budovy mají také zásadní význam 
pro dosažení cíle EU snížit do roku 2050 
emise skleníkových plynů o 80–95 % ve 
srovnání s rokem 1990. Aby se zajistilo
takové snížení, je nutné, aby si tato 
směrnice uchovala dlouhodobou 
perspektivu a stanovila plány do roku 
2050 týkající se drastického snižování 
spotřeby energie jak soukromých, tak také 
veřejných budov. Budovy ve vlastnictví 
veřejných subjektů nebo budovy, v nichž 
sídlí tyto subjekty, tvoří značnou část fondu 
budov a jsou velmi dobře viditelné ve 
veřejném životě. Je proto vhodné stanovit 
dlouhodobý cíl a roční tempo zlepšení 
energetické náročnosti pro budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů nebo 
budovy, v nichž sídlí tyto subjekty, s cílem 
zlepšit jejich energetické ukazatele. Toto 
opatření by vyžadovalo větší tempo
renovací a rozsáhlejší renovace – sice by 
jím neměly být dotčeny povinnosti týkající 
se budov se spotřebou energie blížící se 
nule a stanovené ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 
19. května 2010 o energetické náročnosti 
budov, ale bude ve skutečnosti sloužit 
k usnadnění toho, aby byly uvedené 
povinnosti splněny. Povinnost renovovat 
veřejné budovy doplňuje ustanovení 
uvedené směrnice, která požaduje, aby 
členské státy zajistily, aby u stávajících 
budov, kde probíhá větší renovace, byla 
snížena jejich energetická náročnost tak, 
aby splňovaly požadavky minimální 
energetické náročnosti.
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Pozměňovací návrh 185
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Evropané stráví většinu svého času v uzavřených prostorech. Kvalita vnitřního ovzduší je 
rozhodující pro jejich zdraví a je faktorem pro chronické nemoci, jako je astma či alergie. Při 
renovacích budov za účelem lepší energetické účinnosti by se měla řešit možná zdravotní 
rizika, tedy například riziko plynoucí z nedostatečného proudění vzduchu kvůli zlepšené 
těsnosti a škodlivých emisí ze stavebních materiálů a konstrukčních prvků.

Pozměňovací návrh 186
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Henri Weber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 188
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Renovace částí budov ad hoc může být na škodu energetické účinnosti v souvislosti s pozdější 
změnou nebo optimalizací dalších částí budov. Při pozdější renovaci by rovněž mohlo být 
nezbytné takové součásti nahradit, a to z důvodu synergií, jež by jinak mohly být ztraceny. 
Dalším problémem je, že může být obtížné dosáhnout dobré úspory při následné důkladné 
renovaci, neboť optimální smlouva zahrnuje více projektů s povrchovou i kompletní renovací.

Pozměňovací návrh 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(15) Je nutné zvýšit tempo renovace budov, 
neboť stávající fond budov představuje 
odvětví s největším potenciálem pro vyšší 
energetickou účinnost a větší úspory 
energie. Budovy ve vlastnictví veřejných 
subjektů tvoří značnou část fondu budov 
a jsou velmi dobře viditelné ve veřejném 
životě. Je proto vhodné – při náležitém 
zohlednění napjatých veřejných financí –
stanovit tempo renovace všech budov ve 
vlastnictví veřejných subjektů s cílem 
zlepšit jejich energetické ukazatele. 
Tempem renovací by neměly být dotčeny 
povinnosti týkající se budov se spotřebou 
energie blížící se nule a stanovené ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2010/31/EU ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov . Povinnost 
renovovat veřejné budovy doplňuje 
ustanovení uvedené směrnice, která 
požaduje, aby členské státy zajistily, aby 
u stávajících budov, kde probíhá větší 
renovace, byla snížena jejich energetická 
náročnost tak, aby splňovaly požadavky 
minimální energetické náročnosti.
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Pozměňovací návrh 190
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Definice veřejné budovy vyžaduje výstižnost, aby se zabránilo zbytečným či nezamýšleným 
právním sporům.

Pozměňovací návrh 191
Michael Theurer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de
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Pozměňovací návrh 192
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Cíle do roku 2050 jsou iluzí. Unie by se měla zaměřit na dosažení svých cílů do roku 2020 
a usilovat nejvýše o plnění cílů pro následující desetiletí. Vést řeči o cílech do roku 2050 je 
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holá demagogie. Nikdo není schopen předvídat technický ani politický vývoj do roku 2050.

Pozměňovací návrh 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Henri Weber
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Na budovy připadá přibližně 40 % 
konečné spotřeby energie v Evropě. 
Vzhledem k této skutečnosti by Unie měla 
přijmout důrazná opatření zaměřená na 
veškeré budovy, zejména za účelem 
splnění cílů v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů do roku 2020 a do 
roku 2050. Veřejný sektor by měl jít 
v oblasti renovace budov příkladem, avšak 
členské státy by měly rovněž přijmout 
dlouhodobý výhled a při zachování zásady 
subsidiarity vypracovat plán renovace 
veřejných budov, obytných budov 
a neobytných soukromých budov. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 195
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 
plánů energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy s cílem vypracovat 
koncepci „nízkoenergetických měst 
a regionů“. Tato koncepce považuje 
otázky spojené s energetikou za zásadní 
prvek urbanistického a regionálního 
rozvoje, jenž je pevnou součástí místních 
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o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

demokratických správních procesů. Tato 
koncepce se neuplatní pouze na větší 
města, ale také na malá města a obce 
v převážně venkovských oblastech. Mají-li 
být pro danou lokalitu vypracovány 
integrované a udržitelné plány pro 
dosažení energetické účinnosti, členské 
státy by měly místní orgány vyzvat 
k určení těchto strategií místního rozvoje, 
které budou založeny na dialogu 
s místními veřejnými, obchodními 
a sociálními zainteresovanými stranami.
Členské státy by pak měly podpořit obce 
a jiné veřejné subjekty v přijímání 
integrovaných a udržitelných plánů 
energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení místních zainteresovaných stran 
a občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

Or. fr

Odůvodnění

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Pozměňovací návrh 196
Lambert van Nistelrooij
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 
plánů energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy s cílem vypracovat 
koncepci „nízkoenergetických měst 
a regionů“, aby tak vytvořily 
„nízkoenergetická města a regiony“. Tato 
koncepce považuje otázky spojené 
s energetikou za zásadní prvek 
urbanistického a regionálního rozvoje, 
jenž je pevnou součástí místních 
demokratických a správních procesů. 
Neměly by se vztahovat pouze na velká 
města, ale také na menší města a obce 
v převážně venkovských oblastech. Mají-li 
být pro danou lokalitu vypracovány 
integrované a udržitelné plány pro 
dosažení energetické účinnosti, členské 
státy by měly místní orgány vyzvat 
k určení těchto strategií místního rozvoje, 
které budou založeny na dialogu 
s místními veřejnými, obchodními 
a sociálními zainteresovanými stranami. 
Členské státy by pak měly podpořit obce 
a jiné veřejné subjekty v přijímání 
integrovaných a udržitelných plánů 
energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení místních zainteresovaných stran 
a občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
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Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

Or. en

Odůvodnění

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Pozměňovací návrh 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 
plánů energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
místní orgány vyzvat k určení těchto 
strategií místního rozvoje, které budou 
založeny na dialogu s místními veřejnými, 
obchodními a sociálními 
zainteresovanými stranami, včetně 
sociálních partnerů. Členské státy by pak
měly podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 
plánů energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení místních zainteresovaných stran, 
včetně sociálních partnerů, a občanů do 
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Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

jejich vypracování a provádění, zajistit 
programy vzdělávání a odborné přípravy 
pro zaměstnance a podnikatele s cílem 
pomoci jim se získáváním potřebných 
dovedností a přiměřeně je a občany 
informovat o jejich obsahu a pokroku při 
dosahování cílů. Takové plány mohou 
přinést značné úspory energie, zejména 
jsou-li prováděny prostřednictvím systémů 
pro hospodaření s energií, jež umožní 
příslušným veřejným subjektům lépe řídit 
svou spotřebu energie. Měla by být 
podporována výměna zkušeností mezi 
velkými i malými městy a dalšími 
veřejnými subjekty, jakož i se sociálními 
partnery a mezi sociálními partnery 
navzájem, se zřetelem na zkušenosti s větší 
mírou inovace.

Or. en

Odůvodnění

Zapojení zaměstnanců do programů energetické účinnosti je zásadní pro jejich úspěch. Pro 
zajištění provádění je velmi důležité, aby byli zaměstnanci prostřednictvím sociálního dialogu 
plně zapojeni do utváření politiky a rozvoje dovedností a vzdělávacích programů. Směrnice by 
tudíž měla zahrnovat podporu sociálního dialogu jakožto nezbytného nástroje pro dosažení 
těchto cílů.

Pozměňovací návrh 198
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
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druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 
plánů energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

druhů dopravy. Členské státy by měly jako 
podmínku nezbytnou pro integrované 
a udržitelné plány energetické účinnosti
podpořit místní orgány, aby vymezily 
takové místní rozvojové strategie založené 
na dialogu s místními zainteresovanými 
subjekty a dále podpořily obce a jiné 
veřejné subjekty v přijímání integrovaných 
a udržitelných plánů energetické účinnosti 
s jasnými cíli, zapojení místních 
zainteresovaných subjektů a občanů do 
jejich vypracování a provádění a přiměřeně 
je informovat o jejich obsahu a pokroku při 
dosahování cílů. Takové plány mohou 
přinést značné úspory energie, zejména 
jsou-li prováděny prostřednictvím systémů 
pro hospodaření s energií, jež umožní 
příslušným veřejným subjektům lépe řídit 
svou spotřebu energie. Měla by být 
podporována výměna zkušeností mezi 
velkými i malými městy a dalšími 
veřejnými subjekty se zřetelem na 
zkušenosti s větší mírou inovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 199
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované 
městské přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 
plánů energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení občanů do jejich vypracování 
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plánů energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie, 
a jsou-li sledovány skutečně holistické 
přístupy. Měla by být podporována 
výměna zkušeností mezi velkými i malými 
městy a dalšími veřejnými subjekty se 
zřetelem na zkušenosti s větší mírou 
inovace.

Or. de

Pozměňovací návrh 200
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 
plánů energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných, komplexních
a udržitelných plánů energetické účinnosti 
s jasnými cíli, zapojení místních 
zainteresovaných stran a občanů do jejich 
vypracování a provádění a přiměřeně 
a soustavně je informovat o jejich obsahu 
a pokroku při dosahování cílů. Takové 
plány mohou přinést značné úspory 
energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
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zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

Or. ro

Pozměňovací návrh 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16a) Je potřeba mít na paměti problémy 
při provádění auditů spotřeby, neboť 
obce, jež jsou signatáři Paktu starostů 
a primátorů, se potýkají se značnými 
překážkami v přístupu k údajům 
o využívání energie rozčleněným podle 
kategorií navržených Evropskou komisí 
v Paktu starostů a primátorů.

Or. es

Pozměňovací návrh 202
Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o nákup určitých výrobků 
a služeb a o nákup a nájem budov, měly by 
veřejné subjekty, které uzavírají smlouvy 
o veřejných pracích, dodávkách nebo 
službách, jít příkladem a při rozhodování 
o nákupech vycházet z energetické 
účinnosti. Neměla by tím však být dotčena 
ustanovení směrnic EU týkajících se 
veřejných dodávek.

(17) Pokud jde o nákup určitých výrobků 
a služeb a o nákup a nájem budov, měly by 
veřejné subjekty, které uzavírají smlouvy 
o veřejných pracích, dodávkách nebo 
službách, jít příkladem a při rozhodování 
o nákupech vycházet z energetické 
účinnosti, pokud je hospodárné 
a praktické tak učinit. Neměla by tím však 
být dotčena ustanovení směrnic EU 
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týkajících se veřejných dodávek.

Or. en

Pozměňovací návrh 203
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o nákup určitých výrobků 
a služeb a o nákup a nájem budov, měly by 
veřejné subjekty, které uzavírají smlouvy 
o veřejných pracích, dodávkách nebo 
službách, jít příkladem a při rozhodování 
o nákupech vycházet z energetické 
účinnosti. Neměla by tím však být dotčena 
ustanovení směrnic EU týkajících se 
veřejných dodávek.

(17) Pokud jde o nákup určitých výrobků 
a služeb a o nákup a nájem budov, měly by 
veřejné subjekty, které uzavírají smlouvy 
o veřejných pracích, dodávkách nebo 
službách, jít příkladem a při rozhodování 
o nákupech vycházet z energetické 
účinnosti. Neměla by tím však být dotčena 
ustanovení směrnic EU týkajících se 
veřejných dodávek a měla by být zaručena 
nákladová efektivnost.

Or. de

Pozměňovací návrh 204
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Pokud jde o nákup určitých výrobků 
a služeb a o nákup a nájem budov, měly by 
veřejné subjekty, které uzavírají smlouvy 
o veřejných pracích, dodávkách nebo 
službách, jít příkladem a při rozhodování 
o nákupech vycházet z energetické 
účinnosti. Neměla by tím však být dotčena 
ustanovení směrnic EU týkajících se 
veřejných dodávek.

(17) Pokud jde o nákup určitých výrobků 
a služeb a o nákup a nájem budov, měly by 
veřejné subjekty, které uzavírají smlouvy 
o veřejných pracích, dodávkách nebo 
službách, jít příkladem a při rozhodování 
o nákupech vycházet z energetické 
a hospodářské účinnosti. Neměla by tím 
však být dotčena ustanovení směrnic EU 
týkajících se veřejných dodávek.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 205
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Vzhledem k tomu, že na budovy 
připadá 40 % celkové spotřeby energie 
v EU a 36 % emisí CO2 a že byl v plánu 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství 
do roku 2050 stanoven cíl 90% snížení 
emisí ve stavebnictví, bude možné tento cíl 
splnit pouze tehdy, pokud EU uplatní 
ambiciózní opatření na fond budov jako 
celek, neboť ten tvoří zásadní součást její 
energetické infrastruktury. Z tohoto 
důvodu by si členské státy měly vzít 
příklad z chování veřejného sektoru 
a měly by rovněž zaujmout dlouhodobý 
výhled a při zachování zásady subsidiarity 
a nákladové účinnosti vypracovat plán 
renovace obchodních a soukromých 
budov.

Or. es

Odůvodnění

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco 
a poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios 
(tanto residenciales como no residenciales).

Pozměňovací návrh 206
Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Vzhledem k tomu, že budovy 
představují 40 % konečného využití 
energie v EU a 36 % emisí CO2, 
a s ohledem na to, že plán přechodu na 
nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050 
stanoví cíl 90% snížení emisí ze 
stavebnictví, bude tohoto cíle dosaženo 
pouze tehdy, pokud EU přijme důrazná 
opatření v oblasti fondu budov jako celku, 
neboť se jedná o podstatnou část její 
energetické infrastruktury. Proto musí 
členské státy následovat příklad renovace 
budov ve veřejného sektoru 
a v dlouhodobém výhledu a při zachování 
zásady subsidiarity a hospodárnosti 
stanovit možnosti renovace komerčních 
a soukromých budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Budovy představují 40 % konečného 
využití energie v EU a 36 % emisí CO2. 
Plán přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství do roku 2050 stanoví cíl 90% 
snížení emisí ze stavebnictví, čehož bude 
dosaženo pouze tehdy, pokud EU přijme 
důrazná opatření v oblasti fondu budov 
jako celku. Proto musí členské státy 
v dlouhodobém výhledu a při zachování 
zásady subsidiarity a hospodárnosti 
vypracovat účinné strategie pro zlepšení 
energetické účinnosti ve stavebnictví.

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Orgány EU by měly jít rovněž 
příkladem a najímat si a nakupovat pouze 
produkty, služby a budovy v nejvyšší 
dostupné třídě energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“, který 
v mnoha členských státech vedl jen 
k malým úsporám, ukázalo, že za současné 
situace by si takový systém vyžádal příliš 
vysoké administrativní náklady a že 
existuje riziko, že úspory energie by se 
soustředily do několika členských států 
a nebyly by zaváděny v celé Unii. Posledně 
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pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených se 
zvyšováním energetické účinnosti. Sdělení 
Komise „Small Business Act“ stanoví 
zásady, které by členské státy, jež se 
rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

jmenovaného cíle lze, alespoň v této fázi, 
lépe dosáhnout pomocí vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti nebo jiných alternativních 
opatření, která povedou k dosažení 
stejného objemu úspor energie. Je vhodné, 
aby míra ambicióznosti takových plánů 
a především metody výpočtu byly 
zakotveny ve společném rámci na úrovni 
Unie a současně poskytovala členským 
státům značnou flexibilitu, aby mohly plně 
zohlednit vnitrostátní organizaci aktérů na 
trhu, konkrétní podmínky odvětví 
energetiky a návyky konečných zákazníků. 
Společný rámec by měl poskytnout 
energetickým zařízením možnost nabízet 
energetické služby všem konečným 
zákazníkům, nejen těm, kterým prodávají 
energii. To posiluje hospodářskou soutěž 
na trhu energie, protože energetická 
zařízení mohou rozšířit svou nabídku 
o poskytování doplňkových energetických 
služeb. Společný rámec by měl členským 
státům umožnit začlenit do svých 
vnitrostátních systémů požadavky, jež 
sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z nižší spotřeby energie
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených se 
zvyšováním energetické účinnosti. Sdělení 
Komise „Small Business Act“ stanoví 
zásady, které by členské státy, jež se 
rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

Or. de

Pozměňovací návrh 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Cíle 20% úspory energie do 
roku 2020 lze lépe dosáhnout pomocí 
vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie, a zajistí tak, že každý členský stát 
bude mít prospěch z hospodářských 
a sociálních přínosů plynoucích z lepší 
energetické účinnosti. Je však vhodné, aby 
míra ambicióznosti systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti byla 
zakotvena ve společném rámci na úrovni 
Unie a současně poskytovala členským 
státům značnou flexibilitu, aby mohly plně 
zohlednit vnitrostátní organizaci aktérů na 
trhu, konkrétní podmínky odvětví 
energetiky a návyky konečných zákazníků. 
Společný rámec by měl poskytnout 
energetickým zařízením možnost nabízet 
energetické služby všem konečným 
zákazníkům, nejen těm, kterým prodávají 
energii. To posiluje hospodářskou soutěž 
na trhu energie, protože energetická 
zařízení mohou rozšířit svou nabídku 
o poskytování doplňkových energetických 
služeb. Společný rámec by měl členským 
státům umožnit začlenit do svých 
vnitrostátních systémů požadavky, jež 
sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených se 
zvyšováním energetické účinnosti. Sdělení 
Komise „Small Business Act“ stanoví 
zásady, které by členské státy, jež se 
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rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit obecná 
kritéria, podle nichž by mohla být měřena 
a přezkoumávána opatření v oblasti 
energetické účinnosti, stejně jako 
podmínky, za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
měl poskytnout energetickým zařízením 
a dalším způsobilým subjektům možnost 
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protože energetická zařízení mohou 
rozšířit svou nabídku o poskytování 
doplňkových energetických služeb.
Společný rámec by měl členským státům 
umožnit začlenit do svých vnitrostátních 
systémů požadavky, jež sledují sociální 
cíle, aby zejména bylo možné zajistit, že 
přístup k výhodám vyplývajícím z vyšší 
energetické účinnosti budou mít i zranitelní 
zákazníci. Dále by členské státy měly mít 
možnost zprostit malé podniky povinností 
spojených se zvyšováním energetické 
účinnosti. Sdělení Komise „Small Business 
Act“ stanoví zásady, které by členské státy, 
jež se rozhodnou této možnosti nevyužít, 
měly zohlednit.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 213
András Gyürk

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit obecná 
kritéria, podle nichž by mohla být měřena 
a přezkoumávána opatření v oblasti 
energetické účinnosti, stejně jako 
podmínky, za kterých by členský stát mohl 
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plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených se 
zvyšováním energetické účinnosti. Sdělení 
Komise „Small Business Act“ stanoví 
zásady, které by členské státy, jež se 
rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených se 
zvyšováním energetické účinnosti. Sdělení 
Komise „Small Business Act“ stanoví 
zásady, které by členské státy, jež se 
rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

Or. en

Pozměňovací návrh 214
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 

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

náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci, kteří by 
jako takoví měli být definováni 
v příslušných vnitrostátních právních 
předpisech. Dále by členské státy měly mít 
možnost zprostit malé podniky povinností 
spojených se zvyšováním energetické 
účinnosti. Sdělení Komise „Small Business 
Act“ stanoví zásady, které by členské státy, 
jež se rozhodnou této možnosti nevyužít, 
měly zohlednit.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 215
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti. Komise 
by však měla aktem v přenesené 
pravomoci vymezit podmínky, za kterých 
by členský stát mohl v budoucnu uznávat 
úspory energie dosažené v jiném členském 
státě. Je vhodné, aby míra ambicióznosti 
takových plánů byla zakotvena ve 
společném rámci na úrovni Unie 
a současně poskytovala členským státům 
značnou flexibilitu, aby mohly plně 
zohlednit vnitrostátní organizaci aktérů na 
trhu, konkrétní podmínky odvětví 
energetiky a návyky konečných zákazníků. 
Společný rámec by měl poskytnout 
energetickým zařízením možnost nabízet 
energetické služby všem konečným 
zákazníkům, nejen těm, kterým prodávají 
energii. To posiluje hospodářskou soutěž 
na trhu energie, protože energetická 
zařízení mohou rozšířit svou nabídku 
o poskytování doplňkových energetických 
služeb. Společný rámec by měl členským 
státům umožnit začlenit do svých 
vnitrostátních systémů požadavky, jež 
sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
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vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených se 
zvyšováním energetické účinnosti. Sdělení 
Komise „Small Business Act“ stanoví 
zásady, které by členské státy, jež se 
rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených se 
zvyšováním energetické účinnosti. Sdělení 
Komise „Small Business Act“ stanoví 
zásady, které by členské státy, jež se 
rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

Or. en

Pozměňovací návrh 216
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení podobného objemu 
úspor energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
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měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených se 
zvyšováním energetické účinnosti. Sdělení 
Komise „Small Business Act“ stanoví 
zásady, které by členské státy, jež se 
rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených se 
zvyšováním energetické účinnosti. Sdělení 
Komise „Small Business Act“ stanoví 
zásady, které by členské státy, jež se 
rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

Or. de

Pozměňovací návrh 217
Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Aby bylo možné využít potenciálu 
energetické účinnosti a úspor energie 
v určitých segmentech trhu, kde se 
energetické audity obchodně nevyužívají 
(například v domácnostech nebo malých 
a středních podnicích), měly by členské 
státy zajistit dostupnost energetických 
auditů. Energetické audity by měly být pro 
velké podniky povinné a pravidelné, neboť 
úspory energie mohou být značné. Kromě 
toho by členské státy měly přijmout 
pozitivní opatření na podporu energetické 
účinnosti a úspor energie v těchto 
segmentech trhu. V první řadě 
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prostřednictvím podpory distributorů 
elektřiny a plynu s restrukturalizací jejich 
tarifů, a následně revizí uplatňování 
variabilních sazeb DPH.

Or. en

Pozměňovací návrh 218
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Aby bylo možné využít potenciálu 
úspor energie v určitých segmentech trhu, 
kde se energetické audity obchodně 
nevyužívají (například v domácnostech 
nebo malých a středních podnicích), měly 
by členské státy zajistit dostupnost 
energetických auditů. Členské státy by 
měly mít možnost zavést pobídky pro to, 
aby velké podniky, jež se pravidelně 
podrobují energetickému auditu, z velké 
části provedly doporučení z tohoto auditu 
vyplývající, pokud jsou výsledné úspory 
energie značné a není poškozen žádný 
přímý konkurent.

Or. de

Odůvodnění

Na straně 48 hodnocení dopadů vychází dokument Komise z toho, že dojde k provedení pouze 
malé části návrhů založených na energetických auditech. Tento dokument konkrétně uvádí, že 
do roku 2020 bude v průmyslu navíc uspořeno pouze 0,4 % až 5 % celkové spotřeby energie. 
Nemá tedy smysl tyto audity předepisovat povinně: Pravděpodobnost, že budou opatření 
v auditu navržená skutečně provedena, bude vyšší, pokud budou tyto audity prováděny na 
dobrovolném základě.

Pozměňovací návrh 219
Angelika Niebler
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(19) Aby bylo možné využít potenciálu 
úspor energie v určitých segmentech trhu, 
kde se energetické audity obchodně 
nevyužívají (například v domácnostech 
nebo malých a středních podnicích), měly 
by členské státy zajistit dostupnost 
energetických auditů. Členské státy budou 
navíc vyzvány, aby vytvořily vhodné 
podmínky pro zavedení pravidelných 
energetických auditů ve velkých 
podnicích, neboť úspory energie mohou 
být značné.

Or. de

Odůvodnění

Dobrovolné dohody s podniky resp. podnikovými svazy, stejně jako vnitrostátní systémy 
pobídek, se v několika členských státech ukázaly jako vysoce účinný nástroj pro dosažení cílů 
v oblasti ochrany klimatu a životního prostředí, jakož i pro zvýšení energetické účinnosti, 
pokud jsou spojeny s přísnou kontrolou.

Pozměňovací návrh 220
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\882686CS.doc 83/97 PE475.873

CS

Or. en

Odůvodnění

Měla by být uznána možnost provádění energetických auditů vnitropodnikovými odborníky. 
Vlastní řádné auditové programy by měly být přijaty například v rámci dobrovolných 
dlouhodobých dohod.

Pozměňovací návrh 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby bylo možné využít potenciálu 
úspor energie v určitých segmentech trhu, 
kde se energetické audity obchodně 
nevyužívají (například v domácnostech 
nebo malých a středních podnicích), měly 
by členské státy zajistit dostupnost 
energetických auditů. Energetické audity 

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

měly vybídnout velké podniky, aby 
pravidelně prováděly energetické audity, 
neboť úspory energie mohou být značné.

Or. en

Odůvodnění

Energetické audity by měly být podporovány na dobrovolném základě, aby umožnily členským 
státům zachovat flexibilitu při utváření vnitrostátních systémů pobídek v oblasti energetické 
účinnosti, založených na dobrovolných a dlouhodobých dohodách se soukromým 
sektorem/průmyslem. Tyto dobrovolné dohody se v řadě členských států ukázaly jako velmi 
úspěšný příspěvek ke zlepšení energetické účinnosti a k ochraně klimatu.

Pozměňovací návrh 223
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 224
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto audity by měly být prováděny (20) Tyto audity by měly být prováděny 
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nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.

nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, 
pro což by členské státy měly vytvořit 
náležitý rámec.

Or. en

Odůvodnění

Zjednodušení a prostor pro členské státy, aby se mohly přizpůsobit vnitrostátním podmínkám.

Pozměňovací návrh 225
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy zavedly 
režim, jehož prostřednictvím je zajištěna 
a ověřena jejich kvalita a v případě 
nutnosti se ukládají sankce.

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
objektivním a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný proto, aby se zajistilo vnímání nákladové účinnosti jako 
hlavní zásady a zabránilo se neproduktivním auditům energetických toků bez potenciálu pro 
účinnost. Vnitropodnikové audity by neměly být závislé na tom, zda členské státy zavedou 
zvláštní systém.
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Pozměňovací návrh 226
Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní
a že členské státy zavedly režim, jehož 
prostřednictvím je zajištěna a ověřena 
jejich kvalita a v případě nutnosti se 
ukládají sankce. Členské státy stanoví 
náležité rámcové podmínky pro zajištění 
dostatečné dostupnosti akreditovaných 
a kvalifikovaných odborníků na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 227
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.
Členské státy stanoví náležité rámcové 
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podmínky pro zajištění dostatečné 
dostupnosti akreditovaných 
a kvalifikovaných odborníků na trhu.

Or. en

Odůvodnění

Možnost provedení energetických auditů vnitropodnikovými odborníky, tak jak je uvedena ve 
20. bodě odůvodnění, je součástí definice „nezávislých auditů“ uvedené v čl. 7 odst. 2, a měla 
by být tudíž začleněna do článku 7.

Pozměňovací návrh 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Tento požadavek umožňuje, 
aby audity vykonávali vnitropodnikoví 
odborníci nebo odborníci společností 
poskytujících energetické služby za 
předpokladu, že jsou kvalifikovaní nebo 
akreditovaní, že se činností, která je 
předmětem auditu, přímo nezabývají a že 
členské státy zavedly režim, jehož 
prostřednictvím je zajištěna a ověřena 
jejich kvalita a v případě nutnosti se 
ukládají sankce.

Or. en

Odůvodnění

Vyloučení společností poskytujících energetické služby (ESCO) z procesu auditu pouze zvýší 
riziko vytváření standardizovaných a nepříliš kvalitních auditů. Kromě toho mají pouze tyto 
společnosti odborné znalosti a schopnosti provést např. rozsáhlé audity, jež jsou zvlášť 
důležité u jiných než obytných budov a u podniků.
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Pozměňovací návrh 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Tento požadavek umožňuje, 
aby audity vykonávali vnitropodnikoví 
odborníci nebo poskytovatelé 
energetických služeb za předpokladu, že 
jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že se 
činností, která je předmětem auditu, přímo 
nezabývají a že členské státy zavedly 
režim, jehož prostřednictvím je zajištěna 
a ověřena jejich kvalita a v případě nutnosti 
se ukládají sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu,
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem a měly by být finančně 
dostupné. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci nebo odborně 
způsobilí poskytovatelé energetických 
služeb za předpokladu, že jsou 
kvalifikovaní nebo akreditovaní, že se 
činností, která je předmětem auditu, přímo 
nezabývají a že členské státy zavedly 
režim, jehož prostřednictvím je zajištěna 
a ověřena jejich kvalita a v případě nutnosti 
se ukládají sankce.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 231
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci nebo odborníci 
společností zajišťujících energetické 
služby za předpokladu, že jsou 
kvalifikovaní nebo akreditovaní, že se 
činností, která je předmětem auditu, přímo 
nezabývají a že členské státy zavedly 
režim, jehož prostřednictvím je zajištěna 
a ověřena jejich kvalita a v případě nutnosti 
se ukládají sankce.

Or. de

Odůvodnění

Pokud Komise tolik důvěřuje společnostem zajišťujícím energetické služby, proč by tomu tak 
nemělo být i v případě provádění nezávislých energetických auditů? Jejich vyloučením 
dochází v každém případě k omezení trhu s energetickými službami, místo aby byl tento trh 
rozšířen.

Pozměňovací návrh 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Náklady na opatření pro zvýšení 
energetické účinnosti, včetně systémů 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti a systémů inteligentních měřičů, 
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budou pravděpodobně přeneseny na 
konečné spotřebitele prostřednictvím účtů 
za elektřinu. V zájmu zajištění toho, aby 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie a poskytovatelé 
energetických služeb přenesli tato 
opatření na spotřebitele spravedlivým 
a nákladově úsporným způsobem, by 
členské státy měly vytvořit transparentní 
požadavky na vykazování nákladů 
vnitrostátním regulačním orgánům.

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Vicky Ford

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20a) Náklady na opatření pro zvýšení 
energetické účinnosti, včetně systémů 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti a systémů inteligentních měřičů, 
budou pravděpodobně přeneseny na 
konečné spotřebitele prostřednictvím účtů 
za elektřinu. V zájmu zajištění toho, aby 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie a poskytovatelé 
energetických služeb přenesli tato 
opatření na spotřebitele spravedlivým 
a nákladově úsporným způsobem, by 
členské státy měly vytvořit požadavky na 
vykazování nákladů vnitrostátním 
regulačním orgánům.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice musí uznat, že spotřebitelé budou platit za řadu navrhovaných opatření pro zvýšení 
energetické účinnosti, jako jsou systémy povinného zvyšování energetické účinnosti a systémy 
inteligentních měřičů. Musí rovněž zajistit, aby byla tato opatření na spotřebitele přenesena 
spravedlivým a nákladově účinným způsobem.
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Pozměňovací návrh 234
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Při stanovování opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti by měl být zohledněn 
prospěch a úspory získané při širokém 
využití nákladově efektivních 
technologických inovací, například 
inteligentních měřičů. K dosažení co 
největších úspor pramenících z těchto 
inovací by měli mít koneční zákazníci 
možnost vizuální kontroly ukazatelů 
nákladů a spotřeby a také, pokud si to sami 
přejí, mít k dispozici individuální 
vyúčtování založené na skutečné spotřebě.
Pokud je v tomto vyúčtování zahrnuto 
také vytápění prostor, měli by být uživatelé 
informováni – platí-li vyúčtování na 
základě skutečné 
spotřeby –, že náklady mohou být 
podstatně vyšší v zimě než v teplejších 
měsících.

Or. de

Odůvodnění

Mnozí spotřebitelé si nemohou dovolit vysoké náklady na vytápění, pokud si nemohou 
naspořit dopředu v rámci celého roku.

Pozměňovací návrh 235
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

energetické účinnosti by měl být zohledněn 
prospěch a úspory získané při širokém 
využití nákladově efektivních 
technologických inovací, například 
inteligentních měřičů. K dosažení co 
největších úspor pramenících z těchto 
inovací by měli mít koneční zákazníci 
možnost vizuální kontroly ukazatelů 
nákladů a spotřeby a mít k dispozici 
informace o své skutečné spotřebě. 
Členské státy kromě toho vytvoří 
programy v oblasti reakce na spotřebu, 
které zajistí oprávnění a odměnu pro 
decentralizované a flexibilní výrobce 
energie v kombinaci s dodavateli 
reagujícími na spotřebu.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaná změna zavádí myšlenku, že by zavádění systémů inteligentních měřičů mělo být 
doprovázeno politikami zaměřenými na rozvoj programů v oblasti reakce na spotřebu.

Pozměňovací návrh 236
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Při stanovování opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti by měl být zohledněn 
prospěch a úspory získané při širokém 
využití nákladově efektivních 
technologických inovací, například 
inteligentních měřičů. K dosažení co 
největších úspor pramenících z těchto 
inovací by měli mít koneční zákazníci 
možnost vizuální kontroly ukazatelů 
nákladů a spotřeby a mít k dispozici 
individuální vyúčtování založené na 
skutečné spotřebě. Členské státy kromě 
toho vytvoří programy v oblasti reakce na 
spotřebu, které zajistí oprávnění 
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a odměnu pro decentralizované 
a flexibilní výrobce energie v kombinaci 
s dodavateli reagujícími na spotřebu.

Or. en

Pozměňovací návrh 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Při stanovování opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti by měl být zohledněn 
prospěch a úspory získané při širokém 
využití nákladově efektivních 
technologických inovací, například 
inteligentních měřičů. K dosažení co 
největších úspor pramenících z těchto 
inovací by měli mít koneční zákazníci 
možnost vizuální kontroly ukazatelů 
nákladů a spotřeby a mít k dispozici 
individuální vyúčtování založené na 
skutečné spotřebě. Členské státy kromě 
toho vytvoří programy v oblasti reakce na 
spotřebu, které zajistí oprávnění 
a odměnu pro decentralizované 
a flexibilní výrobce energie v kombinaci 
s dodavateli reagujícími na spotřebu.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Při stanovování opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti by měl být zohledněn 

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

prospěch a úspory, jež mohou být získány 
při širokém využití technologických 
inovací, například inteligentních měřičů. 
Zavádění těchto technologických inovací 
může být podporováno pouze v případě, že 
bude mít kompletní analýza nákladů 
a přínosů pozitivní výsledek, zejména pro 
spotřebitele, včetně uživatelů s nízkými 
příjmy, a bude-li zaručena ochrana 
soukromí. Koneční zákazníci musí mít 
možnost vizuální kontroly ukazatelů 
nákladů a spotřeby

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(21) Při stanovování opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti by měl být zohledněn 
prospěch a úspory získané při širokém 
využití nákladově efektivních 
technologických inovací, například 
inteligentních měřičů. K dosažení co 
největších úspor pramenících z těchto 
inovací by měli mít koneční zákazníci 
možnost vizuální kontroly ukazatelů 
nákladů a spotřeby a mít k dispozici 
individuální vyúčtování založené na 
skutečné spotřebě. Členské státy by měly 
po distributorech elektřiny a plynu 
zejména požadovat, aby přijali společný 
systém vizualizace pro usnadnění 
rozhodování spotřebitelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Pozměňovací návrh 242
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 243
Kathleen Van Brempt
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21a) Energetické úspory jednotlivých 
domácností mohou v závislosti na 
opatřeních v oblasti úspory energie 
dosáhnout až 1000 EUR ročně. Politiky 
úspor energie jsou tudíž klíčovým 
nástrojem pro udržení finanční 
dostupnosti energie pro všechny 
spotřebitele a pro boj proti energetické 
chudobě. 

Or. en

Pozměňovací návrh 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21b) Energetická chudoba je způsobena 
zejména kombinací nízkého příjmu, 
špatných podmínek bydlení a vysokých 
cen energie. Tyto tři prvky je nutno 
potlačovat prostřednictvím zvyšování 
energetické účinnosti obydlí, odpovědnosti 
trhu s energií a přijetí opatření pro 
sociální začlenění.

Or. en


