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Pozměňovací návrh 245
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by
měly provést komplexní posouzení 
poptávky po vytápění a chlazení. Tato 
posouzení by měla obsáhnout dostatečně 
dlouhé období, aby poskytly investorům 
informace týkající se vnitrostátních plánů 
rozvoje a přispěly ke stabilnímu prostředí 
podporujícímu investice. Nová zařízení na 
výrobu elektřiny a stávající zařízení, která
mají projít rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být analyzována, zda je u nich 
technicky a ekonomicky schůdné, aby 
byla vybavena kogeneračními jednotkami 
s vysokou účinností, jež umožní rekuperaci 
odpadního tepla uvolňovaného při výrobě 
elektřiny.

Or. en

Pozměňovací návrh 246
Herbert Reul



PE475.874 4/105 AM\882687CS.doc

CS

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny, avšak 
pouze tehdy, bude-li také dostatečná 
poptávka po vytápění, provoz zařízení 
bude hospodářsky životaschopný a 
navazující infrastruktura již existuje nebo 
ji bude možné rozšířit bez neúměrných 
nákladů. Toto odpadní teplo by pak mohlo 
být dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by si
mohly rovněž přijmout kritéria pro vydání 
povolení, aby zajistily umísťování zařízení 
do lokalit v blízkosti míst spotřeby tepla. 
Členské státy by však v takovém případě 
měly být schopny stanovit podmínky pro 
výjimky z těchto povinností při splnění 
určitých podmínek.

Or. de

Odůvodnění

Zařízení CHP „na zelené louce“ nemají žádný význam. Ovšem taková zařízení nelze vždy 
postavit, jak navrhuje Komise, v bezprostřední blízkosti jejich potenciálních zákazníků, 



AM\882687CS.doc 5/105 PE475.874

CS

například uprostřed obytné oblasti. Výběr umístění by měl být ponechán na místních 
orgánech, které by jej měly učinit zejména v dialogu s občany a s dalšími zúčastněnými 
stranami. Hospodářská životaschopnost provozu musí být vždy také zajištěna.

Pozměňovací návrh 247
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení a posoudit 
socioekonomické a obchodní důvody pro 
přijetí takového opatření. Tyto plány by 
měly obsáhnout dostatečně dlouhé období, 
aby poskytly investorům informace týkající 
se vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly 
ke stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
v případech, kdy je to technicky, 
socioekonomicky a obchodně 
proveditelné, měla být vybavena 
kogeneračními jednotkami s vysokou 
účinností, jež umožní rekuperaci 
odpadního tepla uvolňovaného při výrobě 
elektřiny. Toto odpadní teplo by pak mohlo 
být dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.
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Pozměňovací návrh 248
Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly ve vhodných případech z hlediska 
jejich klimatu a struktury bydlení 
vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 249
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo 
jim jsou obnovována povolení či licence, 
by měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý.

Or. en

Pozměňovací návrh 250
András Gyürk

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo 
jim jsou obnovována povolení či licence, 
by měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy 
podporují kombinovanou výrobu tepla a 
elektřiny s vysokou účinností a plány 
dálkového vytápění a chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 251
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny (23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
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s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, 
mohou být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy mohou
za tím účelem přijmout kritéria pro vydání 
povolení, aby zajistily umísťování zařízení 
do lokalit v blízkosti míst spotřeby tepla. 
Členské státy by však měly být schopny 
stanovit podmínky pro výjimky z těchto 
povinností při splnění určitých podmínek.

Or. ro

Pozměňovací návrh 252
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
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kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek. Na podporu investic do 
zařízení CHP by nemělo být vyžadováno, 
aby se na tato zařízení vztahovala 
směrnice 2004/87/ES ze dne 13. října 
2003.

Or. de

Odůvodnění

O tom, zda se chtějí zapojit do obchodování s emisními certifikáty, by měli rozhodovat sami 
provozovatelé zařízení CHP.

Pozměňovací návrh 253
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní analýzy svého 
potenciálu rozvoje kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností a 
plány dálkového vytápění a chlazení. 
Členské státy by se měly zaměřovat na 
poskytování informací investorům 
týkajících se vnitrostátních plánů rozvoje 
na dostatečně dlouhé období, které by
přispěly ke stabilnímu prostředí 
podporujícímu investice. V případech, kdy 
analýza nákladů a přínosů vychází 
příznivě, by nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, měla 
být vybavena kogeneračními jednotkami 
s vysokou účinností, jež umožní rekuperaci 
odpadního tepla uvolňovaného při výrobě 
elektřiny. Toto odpadní teplo by pak mohlo 
být dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek. Při přijímání kritérií pro 
vydání povolení by členské státy měly 
zajistit, aby byly za každých okolností
respektovány pravomoci regionálních a 
místních orgánů v oblasti územního 
plánování.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány 
o budoucích možnostech kombinované 
výroby tepla a elektřiny s vysokou 
účinností a plány dálkového vytápění a 
chlazení. Tyto plány by měly obsáhnout 
dostatečně dlouhé období, aby poskytly 
investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla zohledňovat proveditelnost instalace
kogeneračních jednotek s vysokou 
účinností, jež umožní rekuperaci 
odpadního tepla uvolňovaného při výrobě 
elektřiny. Toto odpadní teplo by pak mohlo 
být dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby prověřily potenciál 
pro umísťování zařízení do lokalit 
v blízkosti míst spotřeby tepla. Členské 
státy by však měly být schopny stanovit 
podmínky pro výjimky z těchto povinností 
při splnění určitých podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
v případech, kdy je to technicky, 
ekonomicky a obchodně proveditelné, 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 256
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení. Tyto plány by měly 
obsáhnout dostatečně dlouhé období, aby 
poskytly investorům informace týkající se 
vnitrostátních plánů rozvoje a přispěly ke 
stabilnímu prostředí podporujícímu 
investice. Nová zařízení na výrobu 
elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

(23) Kombinovaná výroba tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a dálkové vytápění a 
chlazení mají značný potenciál z hlediska 
úspory primární energie, který je v Unii 
z velké části nevyužitý. Členské státy by 
měly vypracovat vnitrostátní plány rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a plány dálkového 
vytápění a chlazení, které by 
vyhodnocovaly socioekonomické náklady. 
Tyto plány by měly obsáhnout dostatečně 
dlouhé období, aby poskytly investorům 
informace týkající se vnitrostátních plánů 
rozvoje a přispěly ke stabilnímu prostředí 
podporujícímu investice. Nová zařízení na 
výrobu elektřiny a stávající zařízení, která 
procházejí rozsáhlou rekonstrukcí nebo jim 
jsou obnovována povolení či licence, by 
měla být vybavena kogeneračními 
jednotkami s vysokou účinností, jež 
umožní rekuperaci odpadního tepla 
uvolňovaného při výrobě elektřiny. Toto 
odpadní teplo by pak mohlo být 
dopravováno do místa určení sítěmi 
dálkového vytápění. Členské státy by za 
tím účelem měly přijmout kritéria pro 
vydání povolení, aby zajistily umísťování 
zařízení do lokalit v blízkosti míst spotřeby 
tepla. Členské státy by však měly být 
schopny stanovit podmínky pro výjimky 
z těchto povinností při splnění určitých 
podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Výrobní firmy využívající odpadní 
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teplo z elektráren jako teplo technologické 
by měly získávat toto teplo za zvýhodněné 
ceny, přičemž náklady na takovou energii 
by neměly podléhat zdanění.

Or. pl

Odůvodnění

V současnosti značné množství tepla vyrobeného z primární energie bez užitku uniká do 
okolního prostředí, zvláště tam, kde tepelné elektrárny jsou vzdálené aglomeracím 
obyvatelstva.

Pozměňovací návrh 258
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23b) Výroba chemických produktů pro 
použití jako syntetická paliva 
doprovázející kombinovanou výrobu 
elektřiny a tepla z pevných paliv by měla 
podléhat zvýhodněnému zdanění.

Or. pl

Odůvodnění

Existují technologie, které význačným způsobem snižují emise CO2 do ovzduší, například je 
tento plyn nezbytným substrátem ve výrobě syntetických paliv.

Pozměňovací návrh 259
András Gyürk

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ke zvýšení transparentnosti 
z hlediska konečného spotřebitele, aby si 
mohl vybrat mezi elektřinou vyráběnou 
kombinovanou výrobou a elektřinou 

vypouští se
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vyráběnou pomocí jiných technologií, by 
na základě harmonizovaných 
referenčních hodnot účinnosti měl být 
zaručen původ kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností. Pouhé 
záruky původu nezakládají právo na 
čerpání výhod z vnitrostátních 
mechanismů podpory. Je důležité, aby na 
všechny formy elektřiny vyrobené vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou mohly 
být vydávány záruky původu. Záruky 
původu by měly být odlišitelné od 
výměnných certifikátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Krišjānis Kariņš

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ke zvýšení transparentnosti 
z hlediska konečného spotřebitele, aby si 
mohl vybrat mezi elektřinou vyráběnou 
kombinovanou výrobou a elektřinou 
vyráběnou pomocí jiných technologií, by 
na základě harmonizovaných 
referenčních hodnot účinnosti měl být 
zaručen původ kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností. Pouhé 
záruky původu nezakládají právo na 
čerpání výhod z vnitrostátních 
mechanismů podpory. Je důležité, aby na 
všechny formy elektřiny vyrobené vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou mohly 
být vydávány záruky původu. Záruky 
původu by měly být odlišitelné od 
výměnných certifikátů.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 261
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Ke zvýšení transparentnosti z hlediska 
konečného spotřebitele, aby si mohl vybrat 
mezi elektřinou vyráběnou kombinovanou 
výrobou a elektřinou vyráběnou pomocí 
jiných technologií, by na základě 
harmonizovaných referenčních hodnot 
účinnosti měl být zaručen původ 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností. Pouhé záruky původu 
nezakládají právo na čerpání výhod 
z vnitrostátních mechanismů podpory. Je
důležité, aby na všechny formy elektřiny 
vyrobené vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou mohly být vydávány záruky 
původu. Záruky původu by měly být 
odlišitelné od výměnných certifikátů.

(25) Ke zvýšení transparentnosti z hlediska 
konečného spotřebitele, aby si mohl vybrat 
mezi elektřinou vyráběnou kombinovanou 
výrobou a elektřinou vyráběnou pomocí 
jiných technologií, by na základě 
harmonizovaných referenčních hodnot 
účinnosti měly mít členské státy možnost 
zaručit původ kombinované výroby tepla a 
elektřiny s vysokou účinností. Pokud se 
pro to členské státy rozhodnou, je důležité, 
aby na všechny formy elektřiny, včetně 
elektřiny vyrobené z větrné nebo ze 
sluneční energie, z jaderné energie, uhlí, 
plynu, energie vln, jaderné fúze či jiných 
budoucích technologií, byly vydávány 
záruky původu. Pokud je elektřina 
vyráběna ze směsi zdrojů, je třeba uvádět 
procentní podíl každého jednotlivého 
zdroje, spolu s náklady – včetně zvýšených 
nákladů vzniklých v souvislosti 
s poskytováním i těchto informací –, aby 
se tak zajistila plná transparentnost.
Záruky původu by měly být odlišitelné od 
výměnných certifikátů a neměly by samy 
o sobě zakládat právo na čerpání výhod 
z vnitrostátních mechanismů podpory.

Or. de

Odůvodnění

Jestli EU bere transparentnost vážně, pak zákazník musí být informován i o jednotlivých 
položkách nákladů, nikoli pouze o původu/druhu výroby elektřiny nebo tepla, které 
spotřebovává. Proto pokud si členský stát zvolí možnost systému záruk, měl by se tento systém 
vztahovat na všechny zdroje energie a veškeré způsoby výroby. Dodatečné náklady na úsilí, 
jež je součástí tohoto systému, musí potom nést zákazník – a měly by být rovněž uváděny.

Pozměňovací návrh 262
Herbert Reul
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě nové kapacity pro 
kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“.

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě nové kapacity pro 
kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“, ovšem 
pokud jsou dodrženy nejvyšší normy 
účinnosti, aby bylo zajištěno splnění cíle 
této směrnice.

Or. de

Odůvodnění

Velká zařízení jsou obvykle účinnější než velký počet malých zařízení. Jestliže je cíl zlepšování 
energetické účinnosti brán vážně, zásada „ zelenou malým a středním podnikům“ by neměla 
v důsledku podkopávat cíl účinnosti. Mělo by se proto i u malých jednotek předpokládat, že 
budou plněny ty nejpřísnější požadavky energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 263
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě nové kapacity pro 
kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“.

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě nové kapacity pro 
kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“. V této 
souvislosti by měla být usnadněna 
instalace mikrogeneračních jednotek v 
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budovách.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě nové kapacity pro 
kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“.

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě nové kapacity pro 
kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“. Zejména by 
měla být usnadněna instalace 
mikrogeneračních jednotek v budovách.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví, že správní postupy pro instalaci mikrogeneračních 
jednotek by měly být co nejjednodušší.

Pozměňovací návrh 265
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě nové kapacity pro 

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě nové kapacity pro 
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kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“.

kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“. Zejména by 
měla být usnadněna instalace 
mikrogeneračních jednotek v budovách.

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě nové kapacity pro 
kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“.

(26) Je třeba brát v úvahu konkrétní 
strukturu odvětví kombinované výroby 
tepla a elektřiny, které zahrnuje mnoho 
malých a středních výrobců, zejména při 
přezkumu správních postupů pro udělování
povolení k výstavbě nové kapacity pro 
kombinovanou výrobu nebo s ním 
spojených sítí, podle zásady „zelenou 
malým a středním podnikům“. Zejména by 
měla být usnadněna instalace 
mikrogeneračních jednotek v budovách.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

pomoci a cílených informací malým a 
středním podnikům. V ideálním případě by 
pak rovněž mělo být dosaženo 
odpovědnosti malých a středních podniků 
za provádění energetické účinnosti a 
opatření v oblasti úspor, takže by zde 
vznikala nová pracovní místa nebo se 
alespoň udržovala ta stávající.

Or. de

Pozměňovací návrh 268
Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(27) Většinu podniků v EU tvoří malé a 
střední podniky. Pro EU představují 
obrovský potenciál úspor energie. Aby se 
jim pomohlo se zaváděním opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti, měly by 
členské státy vytvořit příznivý rámec 
zaměřený na poskytování technické 
pomoci a cílených informací malým a 
středním podnikům, přičemž připomíná, že 
nejlepší pobídkou pro malé a střední 
podniky musí být finanční úspory, jichž 
bude prostřednictvím opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti dosaženo.

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Většinu podniků v EU tvoří malé a 
střední podniky. Pro EU představují 

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

obrovský potenciál úspor energie. Aby se 
jim pomohlo se zaváděním opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti, měly by 
členské státy vytvořit příznivý rámec 
zaměřený na poskytování technické a 
finanční pomoci a cílených informací 
malým a středním podnikům.

Or. ro

Pozměňovací návrh 270
András Gyürk

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(28) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích zahrnuje 
energetickou účinnost mezi kritéria pro 
určení nejlepších dostupných technik, které 
by měly sloužit jako vodítko pro stanovení 
podmínek povolení pro zařízení v jeho 
oblasti působnosti, včetně spalovacích 
zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem 50 MW nebo více.
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porovnávat úrovně energetické účinnosti 
a pokud se vyskytnou výrazné rozdíly mezi 
aktuálními hodnotami energetické 
účinnosti a úrovněmi spojenými 
s využitím nejlepších dostupných technik, 
zvážit navržení dalších opatření. Získané 
informace týkající se aktuálních hodnot 
energetické účinnosti by také měly být 
využity při přezkumu harmonizovaných 
referenčních hodnot účinnosti pro 
oddělenou výrobu tepla a elektřiny, jak to 
stanoví rozhodnutí Komise 2007/74/ES ze 
dne 21. prosince 2006.

Or. en

Pozměňovací návrh 271
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(28) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích zahrnuje 
energetickou účinnost mezi kritéria pro 
určení nejlepších dostupných technik, které 
by měly sloužit jako vodítko pro stanovení 
podmínek povolení pro zařízení v jeho 
oblasti působnosti, včetně spalovacích 
zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem 50 MW nebo více. Tato směrnice 
však dává členským státům možnost 
nevztahovat požadavky týkající se 
energetické účinnosti na spalovací
jednotky nebo jiné jednotky vylučující oxid 
uhličitý na místě v případě činností 
uvedených v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství. Aby se zajistilo 
významné zvýšení energetické účinnosti 
v zařízeních na výrobu elektřiny a tepla na 
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rafinaci ropy a plynu, měly by být aktuální 
hodnoty energetické účinnosti sledovány a 
porovnávány s příslušnými hodnotami 
energetické účinnosti spojenými s využitím 
nejlepších dostupných technik. Komise by 
měla porovnávat úrovně energetické 
účinnosti a pokud se vyskytnou výrazné 
rozdíly mezi aktuálními hodnotami 
energetické účinnosti a úrovněmi 
spojenými s využitím nejlepších 
dostupných technik, zvážit navržení 
dalších opatření. Získané informace 
týkající se aktuálních hodnot energetické 
účinnosti by také měly být využity při 
přezkumu harmonizovaných referenčních 
hodnot účinnosti pro oddělenou výrobu 
tepla a elektřiny, jak to stanoví rozhodnutí 
Komise 2007/74/ES ze dne 21. prosince 
2006.

rafinaci ropy a plynu, měly by být aktuální 
hodnoty energetické účinnosti sledovány a 
porovnávány s příslušnými hodnotami 
energetické účinnosti spojenými s využitím 
nejlepších dostupných technik. Komise by 
měla porovnávat úrovně energetické 
účinnosti a zveřejnit výsledky, při 
zachování ochrany důvěrných údajů, 
pokud se vyskytnou výrazné rozdíly mezi 
aktuálními hodnotami energetické 
účinnosti a úrovněmi spojenými s využitím 
nejlepších dostupných technik. V takovém 
případě by Komise měla spolupracovat 
s členskými státy a s provozovateli na 
nalezení řešení, jež zvýší energetickou 
účinnost, aniž by byla narušena 
hospodářská soutěž.

Or. de

Odůvodnění

Výjimky, jak jsou stanoveny ve směrnici o systému pro obchodování s emisemi, jsou plně 
odůvodněné a měly by zůstat zachovány – a zejména by tyto výjimky neměla obejít jiná 
směrnice. Hlavním cílem není, aby bylo zavedeno ještě víc zákonných povinností, ale aby bylo 
nalezeno řešení, jež bude zaručovat zachování konkurenceschopnosti evropského průmyslu. 
(Petro-)chemický průmysl je v této souvislosti zvláště ohrožen.

Pozměňovací návrh 272
Edit Herczog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích zahrnuje 
energetickou účinnost mezi kritéria pro 
určení nejlepších dostupných technik, které 
by měly sloužit jako vodítko pro stanovení 
podmínek povolení pro zařízení v jeho 
oblasti působnosti, včetně spalovacích 
zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 

(28) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích zahrnuje 
energetickou účinnost mezi kritéria pro 
určení nejlepších dostupných technik, které 
by měly sloužit jako vodítko pro stanovení 
podmínek povolení pro zařízení v jeho 
oblasti působnosti, včetně spalovacích 
zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 
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příkonem 50 MW nebo více. Tato směrnice 
však dává členským státům možnost 
nevztahovat požadavky týkající se 
energetické účinnosti na spalovací 
jednotky nebo jiné jednotky vylučující oxid 
uhličitý na místě v případě činností 
uvedených v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství. Aby se zajistilo 
významné zvýšení energetické účinnosti 
v zařízeních na výrobu elektřiny a tepla na 
rafinaci ropy a plynu, měly by být aktuální 
hodnoty energetické účinnosti sledovány a 
porovnávány s příslušnými hodnotami 
energetické účinnosti spojenými s využitím 
nejlepších dostupných technik. Komise by 
měla porovnávat úrovně energetické 
účinnosti a pokud se vyskytnou výrazné 
rozdíly mezi aktuálními hodnotami 
energetické účinnosti a úrovněmi 
spojenými s využitím nejlepších 
dostupných technik, zvážit navržení dalších 
opatření. Získané informace týkající se 
aktuálních hodnot energetické účinnosti by 
také měly být využity při přezkumu 
harmonizovaných referenčních hodnot 
účinnosti pro oddělenou výrobu tepla a 
elektřiny, jak to stanoví rozhodnutí Komise 
2007/74/ES ze dne 21. prosince 2006.

příkonem 50 MW nebo více. Tato směrnice 
však dává členským státům možnost 
nevztahovat požadavky týkající se 
energetické účinnosti na spalovací 
jednotky nebo jiné jednotky vylučující oxid 
uhličitý na místě v případě činností 
uvedených v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství. Aby se zajistilo 
významné zvýšení energetické účinnosti 
v zařízeních na výrobu elektřiny a tepla, 
měly by být aktuální hodnoty energetické 
účinnosti sledovány a porovnávány s 
příslušnými hodnotami energetické 
účinnosti spojenými s využitím nejlepších 
dostupných technik. Komise by měla 
porovnávat úrovně energetické účinnosti, a 
pokud se vyskytnou výrazné rozdíly mezi 
aktuálními hodnotami energetické 
účinnosti a úrovněmi spojenými s využitím 
nejlepších dostupných technik, zvážit 
navržení dalších opatření. Získané 
informace týkající se aktuálních hodnot 
energetické účinnosti by také měly být 
využity při přezkumu harmonizovaných 
referenčních hodnot účinnosti pro 
oddělenou výrobu tepla a elektřiny, jak to 
stanoví rozhodnutí Komise 2007/74/ES ze 
dne 21. prosince 2006.

Or. en

Odůvodnění

For refining, the energy costs represent more than 50% of the total operating costs. 
Managing energy (minimizing energy consumption and cost) is therefore a high priority. 
Refining is a sector exposed to carbon leakage, with a high trading intensity, and high CO2 
costs versus added value. In ETS directive and EU’s own NACE categorisation of industry, 
which is mandatory in the Union when economic activities are classified in statistics, refining 
is classified together with other energy intensive industries.Τhe draft proposal mistakenly 
compares the refining sector to the electricity generation sector. Τhe decision to specifically 
target oil refining, the only manufacturing sector targeted, in this Directive is unexpected and 
arbitrary. It has been introduced without any consultation, and was not addressed in the 
Impact Assessment. Refining would be covered by general provisions of the Directive 
addressed at energy intensive industries, so there is no need for specific reference to refining.
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Pozměňovací návrh 273
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(28) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2010/75/EU ze dne 24. listopadu 
2010 o průmyslových emisích zahrnuje 
energetickou účinnost mezi kritéria pro 
určení nejlepších dostupných technik, které 
by měly sloužit jako vodítko pro stanovení 
podmínek povolení pro zařízení v jeho 
oblasti působnosti, včetně spalovacích 
zařízení s celkovým jmenovitým tepelným 
příkonem 50 MW nebo více. Tato směrnice 
však dává členským státům možnost 
nevztahovat požadavky týkající se 
energetické účinnosti na spalovací 
jednotky nebo jiné jednotky vylučující oxid 
uhličitý na místě v případě činností 
uvedených v příloze I směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování 
s povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství. Aby se zajistilo 
významné zvýšení energetické účinnosti 
v zařízeních na výrobu elektřiny a tepla na 
rafinaci ropy a plynu, měly by být aktuální 
hodnoty energetické účinnosti sledovány a 
porovnávány s příslušnými hodnotami 
energetické účinnosti spojenými s využitím 
nejlepších dostupných technik. Komise by 
měla porovnávat úrovně energetické 
účinnosti a pokud se vyskytnou výrazné 
rozdíly mezi aktuálními hodnotami 
energetické účinnosti a úrovněmi 
spojenými s využitím nejlepších 
dostupných technik, zvážit navržení dalších 
opatření v rámci směrnice 2010/75/ES. 
Získané informace týkající se aktuálních 
hodnot energetické účinnosti by také měly 
být využity při přezkumu 
harmonizovaných referenčních hodnot 
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elektřiny, jak to stanoví rozhodnutí Komise 
2007/74/ES ze dne 21. prosince 2006.

účinnosti pro oddělenou výrobu tepla a 
elektřiny, jak to stanoví rozhodnutí Komise 
2007/74/ES ze dne 21. prosince 2006.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice o průmyslových emisích (2010/75/EU) již stanoví rámec pro to, aby poskytovatelé 
energie investovali do účinných elektráren na základě nejlepších dostupných technik. Nová 
právní úprava, například stanovení nových norem energetické účinnosti, je tudíž zbytečná a 
mohla by s uvedenou směrnicí zjevně kolidovat.

Pozměňovací návrh 274
Edit Herczog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Veškerá ustanovení této směrnice, 
která se vztahují na energeticky náročná 
odvětví, u nichž je uznáno, že jsou v rámci 
ETS vystavena závažnému riziku úniku 
uhlíku, musí pamatovat na 
konkurenceschopnost těchto odvětví, a 
měla by proto být nákladově efektivní.

Or. en

Odůvodnění

Vysoké náklady na energii, doplněné systémem obchodování s emisními povolenkami, jsou 
v odvětvích, která soupeří s mezinárodní konkurencí, hlavní hnací silou zlepšování 
energetické účinnosti a snižování emisí.

Pozměňovací návrh 275
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Členské státy by na základě 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritérií měly stanovit 
pravidla pro hrazení a sdílení nákladů 
spojených s připojením k síti posílením 
distribuční soustavy a technickými 
přizpůsobeními, která jsou nezbytná pro 
integraci nových výrobců elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou tepla, s přihlédnutím ke 
směrnicím a kodexům vypracovaným 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 
13. července 2009 o podmínkách přístupu 
do sítě pro přeshraniční obchod 
s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 
1228/2003 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005. Výrobcům elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou by mělo být povoleno vypsat 
veřejnou soutěž na práce související 
s připojením. Měl by být usnadněn přístup 
k rozvodné a přenosové síti elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, zvláště kogeneračním jednotkám 
malého výkonu a mikrokogeneračním 
jednotkám.

(29) Členské státy by na základě 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritérií měly stanovit 
pravidla pro hrazení a sdílení nákladů 
spojených s připojením k síti posílením 
distribuční soustavy a technickými 
přizpůsobeními, která jsou nezbytná pro 
integraci nových výrobců elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou tepla, s přihlédnutím ke 
směrnicím a kodexům vypracovaným 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 
13. července 2009 o podmínkách přístupu 
do sítě pro přeshraniční obchod 
s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 
1228/2003 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005. Výrobcům elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou by mělo být povoleno vypsat 
veřejnou soutěž na práce související 
s připojením. Měl by být usnadněn přístup 
k rozvodné a přenosové síti elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, zvláště kogeneračním jednotkám 
malého výkonu a mikrokogeneračním 
jednotkám. Zejména je třeba zajistit, aby 
tato elektřina měla přednostní přístup 
oproti elektřině z obnovitelných zdrojů, 
neboť nebude jinak možné zaručit 
vysokou účinnost výroby elektřiny 
v kombinaci s teplem nebo chlazením.

Or. de

Odůvodnění

Neustálý růst výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů by vedlo během několika let ke konfliktu 
mezi energií pocházející ze zařízení kombinované výroby a energií ze zařízení obnovitelných 
zdrojů, nebudou-li stanovena jasná pravidla nadřazenosti. Protože zařízení CHP vyrábějí dva 
produkty zároveň, kogeneraci je třeba dát přednost, aby se tak zamezilo nákladným systémům 
skladování tepla a chlazení. Výstavba systémů skladování elektřiny povede ke značným 
mimořádným nákladům v nadcházejících desetiletích.
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Pozměňovací návrh 276
András Gyürk

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Členské státy by na základě 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritérií měly stanovit 
pravidla pro hrazení a sdílení nákladů 
spojených s připojením k síti posílením 
distribuční soustavy a technickými 
přizpůsobeními, která jsou nezbytná pro 
integraci nových výrobců elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou tepla, s přihlédnutím ke 
směrnicím a kodexům vypracovaným 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 
13. července 2009 o podmínkách přístupu 
do sítě pro přeshraniční obchod 
s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 
1228/2003 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005. Výrobcům elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou by mělo být povoleno vypsat 
veřejnou soutěž na práce související 
s připojením. Měl by být usnadněn přístup 
k rozvodné a přenosové síti elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, zvláště kogeneračním jednotkám 
malého výkonu a mikrokogeneračním 
jednotkám.

(29) Členské státy by na základě 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritérií měly stanovit 
pravidla pro hrazení a sdílení nákladů 
spojených s připojením k síti posílením 
distribuční soustavy a technickými 
přizpůsobeními, která jsou nezbytná pro 
integraci nových výrobců elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou tepla, s přihlédnutím ke 
směrnicím a kodexům vypracovaným 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 
13. července 2009 o podmínkách přístupu 
do sítě pro přeshraniční obchod 
s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 
1228/2003 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005. Měl by být usnadněn 
přístup k rozvodné a přenosové síti 
elektřiny vyráběné vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou, zvláště 
kogeneračním jednotkám malého výkonu a 
mikrokogeneračním jednotkám

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Evžen Tošenovský
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Členské státy by na základě 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritérií měly stanovit 
pravidla pro hrazení a sdílení nákladů 
spojených s připojením k síti posílením 
distribuční soustavy a technickými 
přizpůsobeními, která jsou nezbytná pro 
integraci nových výrobců elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou tepla, s přihlédnutím ke 
směrnicím a kodexům vypracovaným 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 
13. července 2009 o podmínkách přístupu 
do sítě pro přeshraniční obchod 
s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 
1228/2003 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009 
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005. Výrobcům elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou by mělo být povoleno vypsat 
veřejnou soutěž na práce související 
s připojením. Měl by být usnadněn přístup 
k rozvodné a přenosové síti elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, zvláště kogeneračním jednotkám 
malého výkonu a mikrokogeneračním
jednotkám.

(29) Členské státy by na základě 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritérií měly stanovit 
pravidla pro hrazení a sdílení nákladů 
spojených s připojením k síti posílením 
distribuční soustavy a technickými 
přizpůsobeními, která jsou nezbytná pro 
integraci nových výrobců elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou tepla, s přihlédnutím ke 
směrnicím a kodexům vypracovaným 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 714/2009 ze dne 
13. července 2009 o podmínkách přístupu 
do sítě pro přeshraniční obchod 
s elektřinou a o zrušení nařízení (ES) č. 
1228/2003 a nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 715/2009
o podmínkách přístupu k plynárenským 
přepravním soustavám a o zrušení nařízení 
(ES) č. 1775/2005. Mělo by být zajištěno, 
aby náklady byly mezi zúčastněné subjekty 
spravedlivě rozděleny. Výrobcům elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou by mělo být povoleno vypsat 
veřejnou soutěž na práce související 
s připojením. Měl by být usnadněn přístup 
k rozvodné a přenosové síti elektřiny 
vyráběné vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, zvláště kogeneračním jednotkám 
malého výkonu a mikrokogeneračním 
jednotkám.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) V souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 2009/72 ze dne 
13. července 2009 a směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (ES) 2009/73 ze dne 
13. července 2009 jsou subjekty zajišťující 
systém distribuce odpovědné za zajištění 
energetické účinnosti při provozu, údržbě 
a rozvoji distribučního systému. Tato 
odpovědnost by měla rozhodně zahrnovat 
aktivní rozvoj energetické účinnosti ve 
vztahu k připojeným zákazníkům a 
případným novým zákazníkům a veškerá 
potřebná nepřímá opatření, která by 
takový rozvoj mohla usnadnit, například 
investice do programů výzkumu a vývoje, 
navázání kontaktů s místními orgány či 
odborné vzdělávání místní podnikatelské 
komunity.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 12 by měla být zdůrazněna úloha subjektů zajišťujících systém 
distribuce.

Pozměňovací návrh 279
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Měl by být k dispozici dostatečný 
počet spolehlivých profesionálů 
specializovaných v oblasti energetické 
účinnosti, aby se zajistilo efektivní a 
včasné provádění této směrnice, například 
pokud jde o soulad s požadavky na 
provádění energetických auditů a 
provádění systémů povinného zvyšování 
energetické účinnosti. Členské státy by 

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

proto měly zavést systémy certifikace pro 
poskytovatele energetických služeb, 
energetické audity a další opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti. Členské 
státy by měly také nabízet zvláštní 
jazykové kurzy pro kvalifikované 
odborníky s cílem podporovat mobilitu 
poskytovatelů služeb a pracovníků v EU.

Or. de

Odůvodnění

Míra nezaměstnanosti se mezi státy EU značně liší. Zejména vysoce kvalifikovaní pracovníci 
mohou mít prospěch z daleko širšího trhu práce, jestliže mají nezbytné jazykové dovednosti.

Pozměňovací návrh 280
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Pozměňovací návrh 281
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Je nezbytné pokračovat v rozvoji trhu 
energetických služeb, aby byla zajištěna 
dostupnost jak na straně poptávky, tak na 
straně nabídky energetických služeb. Tomu 
může napomoci transparentnost, například 
v podobě seznamů poskytovatelů 
energetických služeb. Nabídku mohou 
stimulovat také vzorové smlouvy a 
pokyny, zejména pro uzavírání smluv o 
energetické náročnosti. Stejně jako 
u jiných forem finančních ujednání s třetí 
stranou, také ve smlouvě o energetické 
náročnosti se příjemce energetické služby 
vyhne investičním výdajům tím, že využije 
část finanční hodnoty úspory energie 
k tomu, aby uhradil investice vynaložené 
zcela nebo částečně třetí stranou.

(31) Je nezbytné pokračovat v rozvoji trhu 
energetických služeb, aby byla zajištěna 
dostupnost jak na straně poptávky, tak na 
straně nabídky energetických služeb. Tomu 
může napomoci transparentnost, například 
v podobě seznamů poskytovatelů 
energetických služeb. Nabídku mohou 
stimulovat také vzorové smlouvy a 
pokyny, zejména pro uzavírání smluv 
o energetické náročnosti. Stejně jako 
u jiných forem finančních ujednání s třetí 
stranou, také ve smlouvě o energetické 
náročnosti se příjemce energetické služby 
vyhne investičním výdajům tím, že využije 
část finanční hodnoty úspory energie 
k tomu, aby uhradil investice vynaložené 
zcela nebo částečně třetí stranou. Zároveň 
ovšem musí být zajištěno, že budou 
nabízena nejen opatření s rychlou 
návratností, ale soubor různých opatření 
směřující k tomu, aby i opatření, která 
jsou náročná z hlediska úsilí, a tím také 
dražší, byla neprodleně řešena.

Or. de

Odůvodnění

Poskytovatelé energetických služeb upřednostňují opatření, jež nabízejí rychlou návratnost. 
Pokud se však skutečně snažíme dosáhnout zjevného snížení spotřeby energie v odvětví 
stavebnictví do roku 2050, i nákladnější opatření je zapotřebí urychleně řešit. Pouze 
kombinace obou skupin opatření, díky níž vytvoříme jejich správný soubor, kterým lze zajistit 
návratnost po deseti či dvaceti letech, slibuje trvalý úspěch.

Pozměňovací návrh 282
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Je nezbytné pokračovat v rozvoji trhu (31) Uzavírání smluv o energetické 
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energetických služeb, aby byla zajištěna 
dostupnost jak na straně poptávky, tak na 
straně nabídky energetických služeb. Tomu 
může napomoci transparentnost, například 
v podobě seznamů poskytovatelů 
energetických služeb. Nabídku mohou 
stimulovat také vzorové smlouvy a 
pokyny, zejména pro uzavírání smluv 
o energetické náročnosti. Stejně jako 
u jiných forem finančních ujednání s třetí 
stranou, také ve smlouvě o energetické 
náročnosti se příjemce energetické služby 
vyhne investičním výdajům tím, že využije 
část finanční hodnoty úspory energie 
k tomu, aby uhradil investice vynaložené 
zcela nebo částečně třetí stranou.

náročnosti zahrnuje rozmanité 
mechanismy, jež nabízejí příležitosti 
k tomu, aby byly zaváděny energeticky 
účinnější technologie a řešení. Je 
nezbytné pokračovat v rozvoji trhu 
energetických služeb, aby byla otevřeným 
a transparentním způsobem zajištěna 
dostupnost jak na straně poptávky, tak na 
straně nabídky energetických služeb. Tomu 
může napomoci transparentnost, například 
v podobě seznamů poskytovatelů 
energetických služeb. Nabídku mohou 
stimulovat také vzorové smlouvy a 
pokyny, zejména pro uzavírání smluv 
o energetické náročnosti. Stejně jako 
u jiných forem finančních ujednání s třetí 
stranou, také ve smlouvě o energetické 
náročnosti se příjemce energetické služby 
vyhne investičním výdajům tím, že využije 
část finanční hodnoty úspory energie 
k tomu, aby uhradil investice vynaložené 
zcela nebo částečně třetí stranou. Trh 
smluv o energetické náročnosti nesmí 
diskriminovat žádné poskytovatele 
energetických služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Je nezbytné pokračovat v rozvoji trhu 
energetických služeb, aby byla zajištěna 
dostupnost jak na straně poptávky, tak na 
straně nabídky energetických služeb. Tomu 
může napomoci transparentnost, například 
v podobě seznamů poskytovatelů 
energetických služeb. Nabídku mohou 
stimulovat také vzorové smlouvy a 
pokyny, zejména pro uzavírání smluv 
o energetické náročnosti. Stejně jako 
u jiných forem finančních ujednání s třetí 

(31) Je nezbytné pokračovat v rozvoji trhu 
energetických služeb, aby byla 
transparentním a otevřeným způsobem 
zajištěna dostupnost jak na straně 
poptávky, tak na straně nabídky 
energetických služeb. Tomu může 
napomoci transparentnost, například 
v podobě seznamů poskytovatelů 
energetických služeb. Nabídku mohou 
stimulovat také vzorové smlouvy a 
pokyny, zejména pro uzavírání smluv 
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stranou, také ve smlouvě o energetické 
náročnosti se příjemce energetické služby 
vyhne investičním výdajům tím, že využije 
část finanční hodnoty úspory energie 
k tomu, aby uhradil investice vynaložené 
zcela nebo částečně třetí stranou.

o energetické náročnosti. Stejně jako 
u jiných forem finančních ujednání s třetí 
stranou, také ve smlouvě o energetické 
náročnosti se příjemce energetické služby 
vyhne investičním výdajům tím, že využije 
část finanční hodnoty úspory energie 
k tomu, aby uhradil investice vynaložené 
zcela nebo částečně třetí stranou.

Or. ro

Pozměňovací návrh 284
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Je třeba identifikovat a odstranit 
regulační i neregulační překážky bránící 
využívání smluv o energetické náročnosti a 
dalších finančních ujednání s třetí stranou 
zaměřených na úspory energie. Sem patří 
účetní pravidla a postupy, jež brání tomu, 
aby kapitálové investice a roční finanční 
úspory plynoucí z opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti se přiměřeně 
odrážely v účetnictví po celou dobu trvání 
investice. Na vnitrostátní úrovni by měly 
být řešeny také překážky bránící renovaci 
stávajícího fondu budov na základě 
rozdělení pobídek mezi různé 
zainteresované aktéry.

(32) Je třeba identifikovat a odstranit 
regulační, správní i neregulační překážky 
bránící využívání smluv o energetické 
náročnosti a dalších finančních ujednání 
s třetí stranou zaměřených na úspory 
energie. Sem patří účetní pravidla a 
postupy, jež brání tomu, aby kapitálové 
investice a roční finanční úspory plynoucí 
z opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
se přiměřeně odrážely v účetnictví po celou 
dobu trvání investice. Na vnitrostátní 
úrovni by měly být řešeny také překážky 
bránící renovaci stávajícího fondu budov 
na základě jak rozdělení pobídek mezi 
různé zainteresované aktéry, tak přístupu 
k různým způsobům financování.

Or. ro

Pozměňovací návrh 285
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy a regiony by měly být 
podporovány v tom, aby plně využívaly 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
ke stimulaci investic do opatření 
zaměřených na zvyšování energetické 
účinnosti. Investice do energetické 
účinnosti mohou přispívat k 
hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovaci a boji proti energetické chudobě 
v domácnostech, a mají proto pozitivní 
dopad na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Možnými oblasti pro 
financování jsou například opatření 
energetické účinnosti ve veřejných 
budovách a bydlení a zajišťování nových 
kvalifikací, jež podpoří zaměstnanost
v odvětví energetické účinnosti.

(33) Členské státy a regiony by měly být 
podporovány v tom, aby plně využívaly
rozmanitých dostupných evropských 
fondů, například strukturálních fondů a 
Fondu soudržnosti, ale i nových a 
inovativních fondů, jako je fond Elena a 
Evropský fond pro energetickou účinnost,
ke stimulaci investic do opatření 
zaměřených na zvyšování energetické 
účinnosti. Investice do energetické 
účinnosti mohou přispívat 
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovaci a boji proti energetické chudobě 
v domácnostech, a mají proto pozitivní 
dopad na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Možnými oblastmi pro 
financování jsou například opatření 
energetické účinnosti ve veřejných 
budovách a bydlení a zajišťování nových 
kvalifikací, jež podpoří zaměstnanost 
v odvětví energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy a regiony by měly být 
podporovány v tom, aby plně využívaly 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
ke stimulaci investic do opatření 
zaměřených na zvyšování energetické 
účinnosti. Investice do energetické 
účinnosti mohou přispívat 
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovaci a boji proti energetické chudobě 
v domácnostech, a mají proto pozitivní 
dopad na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Možnými oblasti pro 

(33) Členské státy a regiony by měly být 
podporovány v tom, aby plně využívaly 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
ke stimulaci investic do opatření 
zaměřených na zvyšování energetické 
účinnosti. Investice do energetické 
účinnosti mohou přispívat 
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovaci a boji proti energetické chudobě 
v domácnostech, a mají proto pozitivní 
dopad na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Možnými oblastmi pro 
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financování jsou například opatření 
energetické účinnosti ve veřejných 
budovách a bydlení a zajišťování nových 
kvalifikací, jež podpoří zaměstnanost 
v odvětví energetické účinnosti.

financování jsou například opatření 
energetické účinnosti ve veřejných 
budovách a bydlení, podpora výstavby 
budov s téměř nulovou spotřebou energie 
nejpozději až do konce roku 2020 a 
zajišťování nových kvalifikací, jež podpoří 
zaměstnanost v odvětví energetické 
účinnosti.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice o energetické náročnosti budov stanovuje, že výstavba budov, které nemají téměř 
nulovou spotřebu energie, nebude zakázána do 1. ledna 2021. Zdá se ovšem naprosto 
rozumné vytvářet pobídky pro výstavbu takových budov v této fázi, ačkoli taková podpora by 
mohla ustat, až výstavba jakéhokoli jiného typu budov bude stejně zakázána.

Pozměňovací návrh 287
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Členské státy a regiony by měly být 
podporovány v tom, aby plně využívaly 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
ke stimulaci investic do opatření 
zaměřených na zvyšování energetické 
účinnosti. Investice do energetické 
účinnosti mohou přispívat 
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovaci a boji proti energetické chudobě 
v domácnostech, a mají proto pozitivní 
dopad na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Možnými oblasti pro 
financování jsou například opatření 
energetické účinnosti ve veřejných 
budovách a bydlení a zajišťování nových 
kvalifikací, jež podpoří zaměstnanost 
v odvětví energetické účinnosti.

(33) Členské státy a regiony by měly být 
podporovány v tom, aby plně využívaly 
strukturálních fondů a Fondu soudržnosti 
ke stimulaci investic do opatření 
zaměřených na zvyšování energetické 
účinnosti. Investice do energetické 
účinnosti mohou přispívat 
k hospodářskému růstu, zaměstnanosti, 
inovaci a boji proti energetické chudobě 
v domácnostech, a mají proto pozitivní 
dopad na hospodářskou, sociální a územní 
soudržnost. Možnými oblastmi pro 
financování jsou například opatření 
energetické účinnosti ve veřejných 
budovách a bydlení a zajišťování nových 
kvalifikací, jež podpoří zaměstnanost 
v odvětví energetické účinnosti, a také 
financování energeticky účinných nových 
budov.

Or. en



PE475.874 38/105 AM\882687CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 288
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Množství povolenek v systému EU pro obchodování s emisemi je stanoveno směrnicí o ETS, 
předmětná směrnice o energetické účinnosti tedy není tím správným místem pro snahu tento 
strop změnit. ETS je zvoleným tržním nástrojem pro snížení emisí CO2, proto by žádné jiné 
akty neměly cenu povolenek ovlivňovat a vytvářet tak na trhu CO2 nejistotu.

Pozměňovací návrh 289
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby zůstaly zachovány pobídky 
v systému pro obchodování s emisemi, 
které odměňují investice do 
nízkouhlíkových technologií a připravují 
odvětví zapojená do ETS na inovace 
potřebné v budoucnu, bude Komise při 
provádění 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti muset sledovat dopad nových 

vypouští se
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opatření na směrnici 2003/87/ES, kterou 
se stanoví systém pro obchodování 
s emisemi.

Or. en

Odůvodnění

Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) je tržním nástrojem pro snížení emisí CO2.
V průběhu další fáze tohoto systému v letech 2013 až 2020 povede postupně se snižující strop 
(maximální množství povolenek) ke snížení emisí CO2 směrem ke stanovenému cíli. Je nutné, 
aby žádný orgán nezasahoval do ceny povolenek, nemá-li na trhu vzniknout nejistota.

Pozměňovací návrh 290
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 291
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby zůstaly zachovány pobídky 
v systému pro obchodování s emisemi, 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 292
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 293
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby zůstaly zachovány pobídky 
v systému pro obchodování s emisemi, 
které odměňují investice do 

vypouští se
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nízkouhlíkových technologií a připravují 
odvětví zapojená do ETS na inovace 
potřebné v budoucnu, bude Komise při 
provádění 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti muset sledovat dopad nových 
opatření na směrnici 2003/87/ES, kterou 
se stanoví systém pro obchodování 
s emisemi.

Or. en

Odůvodnění

Systém EU pro obchodování s emisemi musí být i nadále základním nástrojem ke snížení 
emisí skleníkových plynů z evropského průmyslu do roku 2020 a v dalším období, a to 
nákladově efektivním způsobem. Je důležité, aby se regulační orgán zdržel jakýchkoli 
nežádoucích zásahů do tržních mechanismů ve snaze ovlivnit cenu povolenek. Jakékoli přímé 
či nepřímé prostředky, které by dočasně nebo trvale měnily tento cíl, například ve snaze 
kompenzovat dopad opatření ke zvýšení energetické účinnosti na cenu uhlíku, by měly 
nepříznivý dopad na fungování trhu.

Pozměňovací návrh 294
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(34) Aby zůstaly zachovány pobídky 
v systému pro obchodování s emisemi, 
které odměňují investice do 
nízkouhlíkových technologií a připravují 
odvětví zapojená do ETS na inovace 
potřebné v budoucnu, bude Komise při 
provádění 20% cíle v oblasti energetických 
úspor muset sledovat dopad nových 
opatření na směrnici 2003/87/ES, kterou se 
stanoví systém pro obchodování s emisemi.
To předpokládá, že se hospodářství může 
opřít o stabilní právní rámec. Jakákoli 
změna dohodnutého systému pro 
obchodování s emisemi před rokem 2020, 
která představuje dodatečnou překážku, 
by proto měla být jasně vyloučena s cílem 
zaručit jistotu pro investice a plánování.
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Or. de

Odůvodnění

Komise zvažuje snížení množství osvědčení o CO2, a tudíž tlačení nákladů, jež jsou na ně 
vynaloženy, nahoru. Takový zásah ze strany jakéhokoli orgánu by v podstatě šel proti 
myšlence systému tržního hospodářství a vytvářel by také nejistotu mezi investory a 
poskytovateli úvěrů. Vedlo by to k opaku toho, co je zapotřebí: neinvestovalo by se, 
nevznikala by žádná nová pracovní místa ani by se nerozšířily energeticky účinné technologie

Pozměňovací návrh 295
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(34) Komise bude při provádění 20% cíle 
v oblasti energetické účinnosti muset
sledovat dopad nových opatření na 
směrnici 2003/87/ES, kterou se stanoví 
systém pro obchodování s emisemi, a bude 
naopak rovněž muset působit na pozitivní 
dopady tohoto systému na dosažení cíle 
zvýšení energetické účinnosti o 20 %.

Or. de

Pozměňovací návrh 296
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Aby zůstaly zachovány pobídky 
v systému pro obchodování s emisemi, 
které odměňují investice do 
nízkouhlíkových technologií a připravují 
odvětví zapojená do ETS na inovace 
potřebné v budoucnu, bude Komise při 
provádění 20% cíle v oblasti energetické 

(34) Aby zůstaly zachovány pobídky 
v systému pro obchodování s emisemi, 
které odměňují investice do 
nízkouhlíkových technologií a připravují 
odvětví zapojená do ETS na inovace 
potřebné v budoucnu, bude Komise při 
provádění 20% cíle v oblasti energetické 



AM\882687CS.doc 43/105 PE475.874

CS

účinnosti muset sledovat dopad nových 
opatření na směrnici 2003/87/ES, kterou se 
stanoví systém pro obchodování s emisemi.

účinnosti muset sledovat a brát v potaz 
dopad nových opatření na směrnici 
2003/87/ES, kterou se stanoví systém pro 
obchodování s emisemi.. Opatření 
navržená v této směrnici se nesmí 
překrývat s ustanoveními směrnice 
2003/87/ES, aby se tak nenarušovalo 
obchodování s emisními kvótami.

Or. ro

Pozměňovací návrh 297
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(34) Aby zůstaly zachovány pobídky 
v systému pro obchodování s emisemi, 
které odměňují investice do 
nízkouhlíkových technologií a připravují 
odvětví zapojená do ETS na inovace 
potřebné v budoucnu, bude Komise při 
provádění 20% cíle v oblasti energetické 
účinnosti sledovat dopad nových opatření 
na směrnici 2003/87/ES, kterou se stanoví 
systém pro obchodování s emisemi, a 
přijme opatření, aby byla stanovena 
minimální cena uhlíku, aby zajistila, že 
trh ETS bude fungovat ve spojení se svým 
původním cílem.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí vyjasnit, jaká konkrétní opatření smí Komise přijmout za tím účelem, aby systém 
ETS podněcoval investice do energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 298
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Gaston Franco, Werner Langen, Ioannis A. 
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Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí jasně stanovit, že zásah Komise, jako například pozastavení povolenek CO2
v rámci systému ETS pro období obchodování 2013–2020, není možný. V opačném případě by 
tržní subjekty a orgány neměly právní jistotu, což by ztížilo na budoucnost zaměřená 
investiční rozhodnutí, včetně investic v oblasti energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 299
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Směrnice 2006/32/ES požaduje, aby 
členské státy přijaly celkový vnitrostátní 
orientační cíl úspor energie ve výši 9 % do 
roku 2016, dosažitelný díky energetickým 
službám a jiným opatřením ke zvýšení 
energetické účinnosti, a usilovaly o jeho 
splnění. Uvedená směrnice stanoví, že 
druhý plán energetické účinnosti přijatý 
členskými státy se případně tam, kde je to 

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

vhodné nebo nutné, doplní o návrhy 
dalších opatření předložené Komisí, včetně 
prodloužení doby platnosti cílů. Pokud 
zpráva dospěje k závěru, že nebyl učiněn 
dostatečný pokrok k dosažení 
vnitrostátních orientačních cílů 
stanovených uvedenou směrnicí, mají se 
návrhy dalších opatření zaměřit na úroveň 
a povahu těchto cílů. Posouzení dopadů 
doprovázející tuto směrnici shledává, že 
členské státy směřují k dosažení 9% cíle, 
což je podstatně méně ambiciózní než 
následně přijatý cíl 20% úspory energie do 
roku 2020, ve srovnání s předpoklady, 
které byly učiněny v roce 2007. Není proto 
v této fázi nutné jako součást této směrnice 
navrhovat právně závazné nástroje. Avšak 
členské státy, které nesměřují k dosažení 
cíle stanoveného do roku 2016, by měly 
být vyzvány, aby realizovaly další opatření 
samy za sebe, přičemž k těmto opatřením 
mohou patřit i závazné nástroje.

Or. de

Odůvodnění

Pokud většina členských států je podle všeho schopna dosáhnout cíle 9% úspor energie, nemá 
nyní smysl, aby byla zaváděna řada závazných nástrojů, jak to navrhuje Komise. Pro dosažení 
9% cíle musely členské státy již zavést v této oblasti velké množství různých nástrojů. 
Nanejvýš by spíš bylo vhodné zvážit výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 300
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Lena Kolarska-Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger 
Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Směrnice 2006/32/ES požaduje, aby 
členské státy přijaly celkový vnitrostátní 
orientační cíl úspor energie ve výši 9 % do 
roku 2016, dosažitelný díky energetickým 
službám a jiným opatřením ke zvýšení 

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

energetické účinnosti, a usilovaly o jeho 
splnění. Uvedená směrnice stanoví, že 
druhý plán energetické účinnosti přijatý 
členskými státy se případně tam, kde je to 
vhodné nebo nutné, doplní o návrhy 
dalších opatření předložené Komisí, včetně 
prodloužení doby platnosti cílů. Pokud 
zpráva dospěje k závěru, že nebyl učiněn 
dostatečný pokrok k dosažení 
vnitrostátních orientačních cílů 
stanovených uvedenou směrnicí, mají se 
návrhy dalších opatření zaměřit na úroveň 
a povahu těchto cílů. Posouzení dopadů 
doprovázející tuto směrnici shledává, že 
členské státy směřují k dosažení 9% cíle, 
což je podstatně méně ambiciózní než 
následně přijatý cíl 20% energetické 
účinnosti do roku 2020, a proto je nutné se 
úrovní těchto ambicí zabývat.

Or. en

Pozměňovací návrh 301
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a povahu těchto cílů. Posouzení dopadů 
doprovázející tuto směrnici shledává, že 
členské státy směřují k dosažení 9% cíle, 
což je podstatně méně ambiciózní než 
následně přijatý cíl 20% energetické 
účinnosti do roku 2020, a proto není nutné 
se úrovní těchto cílů, které by o to 
usilovaly, zabývat.

Or. de

Pozměňovací návrh 302
Adam Gierek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Ačkoli tato směrnice směrnici 
2006/32/ES zrušuje, měl by článek 4 
směrnice 2006/32/ES zůstat v platnosti až 
do stanovené lhůty pro dosažení 9% cíle.

(36) Ačkoli tato směrnice směrnici 
2006/32/ES zrušuje, měl by článek 4 
směrnice 2006/32/ES zůstat v platnosti až 
do stanovené lhůty pro dosažení 9% 
průměrného cíle v EU.

Or. pl

Odůvodnění

V závislosti na typu hospodářství a energetického mixu může být tento cíl vyšší nebo nižší než 
9 %.

Pozměňovací návrh 303
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Vzhledem k tomu, že cíl této 
směrnice, kterým je dosažení cíle Unie 
v oblasti energetické účinnosti úsporou 
primární energie o 20 % do roku 2020 a 
vytvoření podmínek pro další zvyšování 

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

účinnosti a dalších úspor energie v období 
po roce 2020, pravděpodobně bez přijetí 
dalších opatření energetické účinnosti
nebude členskými státy dosažen, EU by 
měla být schopna členským státům dát 
doporučení, co se týče nejlepších nástrojů, 
které se budou používat. Úspor energie 
může být téměř vždy uspokojivě dosaženo 
na místní úrovni, a tak v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii by konkrétní 
opatření měla být přijímána co nejblíže 
občanům. Navíc se tradice, stejně jako 
klimatické, hospodářské a další podmínky 
v rámci EU a do jisté míry v jednotlivých 
členských státech mění natolik, že je 
potřeba mít nástroje šité každému případu 
na míru. EU nemůže být k řešení této 
rozmanitosti prostřednictvím závazného 
návodu k použití nástrojů oprávněná.
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku nevychází 
tato směrnice za rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Or. de

Odůvodnění

Heslo EU „jednotná v rozmanitosti“ je třeba brát vážně, jestli to má být Evropa, která si má 
získat občany. Centralistické pokyny, zejména v oblasti, kde je potřeba přijmout místní 
opatření a kde existuje tak velká rozmanitost, bude jenom posilovat odmítání Evropy. To 
nemůže být zájmem Parlamentu.

Pozměňovací návrh 304
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Vzhledem k tomu, že cíl této 
směrnice, kterým je dosažení cíle Unie 
v oblasti energetické účinnosti úsporou 
primární energie o 20 % do roku 2020 a 
vytvoření podmínek pro další zvyšování 

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

účinnosti v období po roce 2020, 
pravděpodobně bez přijetí dalších opatření 
energetické účinnosti nebude členskými 
státy dosažen, Unie by mohla přijmout 
opatření a současně plně dodržovat zásadu
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii a bude v souladu 
se zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku.

Or. de

Pozměňovací návrh 305
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Bylo by demokratičtější vydat směrnici, v níž bude od počátku stanoveno datum jejího 
ukončení nebo přezkumu. Přijetí směru navrhovaného Komisí by vedlo k riziku, že se některé 
prvky ve směrnici změní na netransparentní a nedemokratický postup. Takový posun je třeba 
odmítnout.

Pozměňovací návrh 306
Hannes Swoboda
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41a) Členské státy by měly pomoci 
podnikům kombinované výroby tepla a 
elektřiny, zejména jim umožnit těžit 
z podpůrných opatření.

Or. de

Pozměňovací návrh 307
Herbert Reul

Návrh směrnice
Kapitola 1 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předmět, oblast působnosti, definice a cíle 
energetické účinnosti

Předmět, oblast působnosti, definice a cíle 
úspory energie

Or. de

Pozměňovací návrh 308
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout 
do roku 2020 úspory primární energie 
o 20 % a vytvořit podmínky pro další 
zvyšování energetické účinnosti i po tomto 
datu. Jak se rozšířily nízkouhlíkové 
energie a energie z obnovitelných zdrojů, 
tlak na dosahování úspor energie bude po 
roce 2020 nižší.

Or. de
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Odůvodnění

Lidstvo bude vždy potřebovat energii. Úspory energie nemůžou být prováděny donekonečna 
lineárně, i když prospěch z energetické účinnosti by měl být stále možný.

Pozměňovací návrh 309
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii a 
zohledňuje při tom technickou 
proveditelnost, nákladovou efektivnost, 
klimatické podmínky i požadavky na 
vnitřní klima, s cílem zajistit splnění cíle 
Unie dosáhnout do roku 2020 úspory 
primární energie o 20 % a vytvořit 
podmínky pro další zvyšování energetické 
účinnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 310
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout 
do roku 2020 úspory primární energie 
o 20 %, čemuž odpovídá roční spotřebě 
primární energie ve výši 1474 Mtoe v roce 
2020 v souladu se scénáři modelu 
PRIMES, a vytvořit podmínky pro další 
zvyšování energetické účinnosti i po tomto 
datu.
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Or. en

Pozměňovací návrh 311
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 312
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout 
zvýšení energetické účinnosti ve srovnání 
s prognózami na rok 2020 o 20 % a 
vytvořit podmínky pro další zvyšování 
energetické účinnosti i po tomto datu.

Or. de

Odůvodnění

Znění směrnice by mělo vycházet ze závěrů přijatých hlavami států a předsedy vlád na 
zasedání Evropské rady v březnu 2007. Není navíc vhodné dělat rovnítko mezi normami 
energetické účinnosti a absolutní úsporou energie, neboť zvýšení energetické účinnosti vede 
jen ke specifickým úsporám energie, nikoli nutně ke snížení spotřeby energie v absolutních 
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hodnotách.

Pozměňovací návrh 313
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V úrovni energetické účinnosti a dostupných programů panují mezi členskými státy poměrně 
velké rozdíly. Je důležité věnovat pozornost (dobrovolným) programům a opatřením 
v členských státech, které existovaly v minulosti. Je rozumné nediskriminovat ty, kdo jsou 
průkopníky a poskytují příklady osvědčených postupů ostatním.

Pozměňovací návrh 314
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Pozměňovací návrh 315
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Francisco Sosa Wagner

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



AM\882687CS.doc 55/105 PE475.874

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice zavádí společný rámec na 
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout 
do roku 2020 úspory primární energie 
minimálně o 20 % ve srovnání s rokem 
2007 a vytvořit podmínky pro další 
zvyšování energetické účinnosti i po tomto 
datu.

Or. en

Odůvodnění

Současná definice cíle EU pro úspory energií do roku 2020 je dosáhnout 20% snížení pod 
úroveň scénáře spotřeby energií do roku 2020 podle modelu PRIMES. Změna na cíl 20 % 
stanovený vůči referenčnímu roku je mnohem stabilnější metoda než spoléhání se na nejisté 
scénáře a poskytne investiční jistotu. 20% snížení pod úroveň z roku 2007 povede rovněž 
k větším úsporám energie a odpovídajícím způsobem bude i výraznější snížení dovozů energie 
a emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 318
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 319
Marita Ulvskog
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 320
Daniel Caspary

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 321
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

konečné spotřeby energie o 20 % a 
vytvořit podmínky pro další zvyšování 
energetické účinnosti i po tomto datu.

Or. fr

Odůvodnění

Konečná spotřeba energie je jediným druhem energie, který se přímo dotýká spotřebitelů: 
opatření týkající se konečné spotřeby energie mají očividný dopad na účty koncového 
uživatele, a proto pomáhají v boji proti energetické chudobě a obecněji při posilování kupní 
síly běžného občana a konkurenceschopnosti firem.

Pozměňovací návrh 322
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Dává doporučení zaměřená na odstranění 
překážek na trhu s energií a trzích 
s energetickými službami a překonání 
některých nedostatků trhu, jež brzdí 
zvyšování účinnosti při dodávkách a 
využívání energie, a stanoví zavedení 
vnitrostátních cílů úspor energie do roku 
2020.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodů subsidiarity nemůže EU nařídit nástroje, které se budou vztahovat na všechny 
členské státy, pokud jde o naplňování cílů úspor energie: může nanejvýš doporučit nástroje.

Pozměňovací návrh 323
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

překážek na trhu energií a překonání 
některých nedostatků trhu, jež brzdí 
zvyšování účinnosti při dodávkách a 
využívání energie, a stanoví závazné 
vnitrostátní cíle energetické účinnosti do 
roku 2020, 2025 a 2030.

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Jedním z hlavních cílů směrnice je podnítit růst trhů s energetickými službami v Evropské 
unii. To by se pak mělo odrážet i v předmětu a oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 325
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Stanoví pravidla zaměřená na odstranění 
překážek na trhu energií a překonání 
některých nedostatků trhu, jež brzdí 
zvyšování účinnosti při dodávkách a 
využívání energie, a stanoví zavedení 

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

hlavních vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti do roku 2020.

Or. ro

Pozměňovací návrh 326
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Konrad Szymański

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 328
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho
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Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Požadavky stanovené touto směrnicí 
jsou minimálními požadavky a nebrání 
členským státům v přijetí nebo zavedení 
přísnějších opatření. Tato opatření musí být 
slučitelná s právními předpisy Unie. 
Vnitrostátní právní předpisy stanovující 
přísnější opatření musí být oznámeny 
Komisi.

2. Požadavky stanovené touto směrnicí 
jsou minimálními požadavky a nebrání 
členským státům v přijetí nebo zavedení 
přísnějších opatření, která by byla 
nákladově efektivní a přinesla by další 
úspory. Tato opatření musí být slučitelná 
s právními předpisy Unie. Vnitrostátní 
právní předpisy stanovující přísnější 
opatření musí být oznámeny Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Přísná opatření by neměla být používána jako záminka pro překážky obchodu či preferenční 
zacházení s jedním členským státem oproti jinému členskému státu.

Pozměňovací návrh 329
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. Budovy zvláštní architektonické, 
historické či kulturní hodnoty mohou být 
vzhledem ke svým určitým technickým a 
estetickým parametrům z minimálních 
požadavků stanovených touto směrnicí 
vyjmuty. Měl by proto být členskými státy 
po konzultaci se zástupci odborníků na 
kulturní dědictví v každé ze zemí vytvořen 
zvláštní systém pro případ, kdy by 
konkrétní budova takové povahy tuto 
výjimku vyžadovala.

Or. en
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Pozměňovací návrh 330
Patrizia Toia

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. Budovy zvláštní architektonické nebo 
historické povahy se z minimálních 
požadavků stanovených touto směrnicí 
vyjímají.

Or. en

Pozměňovací návrh 331
Marian-Jean Marinescu

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

„energií“ všechny formy energetických 
produktů definovaných v nařízení (ES) č. 
1099/2008;

1. „energií“ všechny formy obchodně 
dostupné energie včetně elektřiny, 
zemního plynu (včetně zkapalnělého 
zemního plynu), zkapalnělého ropného 
plynu, jakýchkoli paliv pro vytápění a 
chlazení (včetně dálkového vytápění a 
chlazení), uhlí a lignitu, rašeliny, 
pohonných hmot (kromě paliv v leteckých 
a námořních zásobnících) a biomasy 
podle definice ve směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 2001/77/ES zde dne 
27. září 2001 o podpoře elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie na 
vnitřním trhu s elektřinou;

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. „energetickou účinností“: v tomto 
výrazu „účinnost“ odkazuje na poměr 
nákladů a přínosů. „Energetická 
účinnost“ by proto neměla být 
zaměňována za „úspory energie“, ale 
měla by být chápána 
z makroekonomického pohledu jako 
poměr mezi vstupem primární energie a 
HDP (energetická produktivita / 
energetická náročnost).

Or. de

Pozměňovací návrh 333
Adam Gierek

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. „primární energií“ chemická energie 
obsažená ve fosilních palivech nebo jejich 
produktech a v dalších organických 
látkách a dále všechny formy energie 
z obnovitelných zdrojů nebo jaderné 
energie;

Or. pl

Odůvodnění

Text se dotýká účinnosti primární energie, a proto je nutná její definice.

Pozměňovací návrh 334
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 a (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. „energetickou účinností“ využívání 
méně energie při zachování rovnocenné 
úrovně hospodářské činnosti nebo služby;

Or. en

Odůvodnění

Pojem energetické účinnosti tvoří základ směrnice a měl by být v této směrnici výslovně 
uveden na základě definice obsažené v Plánu energetické účinnosti 2011 – KOM(2011)109.

Pozměňovací návrh 335
Giles Chichester

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. „energetickou účinností“ dosažení 
stejného konečného použití nebo výsledku 
s menším množstvím energie, než tomu 
bylo doposud, nebo dosažení většího 
výsledku nebo konečného použití ze 
stejného objemu energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 336
Robert Goebbels

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. „energetickou účinností“ méně 
vložené primární energie pro dosažení 
stejného nebo většího množství 
ekonomických aktivit;

Or. de
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Pozměňovací návrh 337
Vicky Ford

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. „energetickou účinností“ poměr 
výstupu ve formě výkonu, služby, zboží 
nebo energie a množství vstupní energie;

Or. en

Odůvodnění

Jak je definováno ve směrnici 2006/32/ES, kterou tato směrnice zrušuje.

Pozměňovací návrh 338
András Gyürk

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. „energetickou účinností“ poměr 
výstupu ve formě výkonu, služby, zboží 
nebo energie a množství vstupní energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 339
Marian-Jean Marinescu

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1a. „energetickou účinností“ poměr 
výstupu ve formě výkonu, služby, zboží 
nebo energie a množství vstupní energie;
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Or. en

Pozměňovací návrh 340
Adam Gierek

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1b. „odvětvovou primární energetickou 
účinností“ účinnost vyjádřená 
prostřednictvím poměru mezi použitou 
energií (čitatel) a celkovým množstvím 
použité primární energie, která je 
zpřístupněna k dosažení konkrétního, 
praktického odvětvového cíle, např. 
uskutečnění výroby elektřiny z fosilních 
paliv (jmenovatel), který se násobí 100, 
jako procento;

Or. pl

Odůvodnění

Účinnost je v různých dokumentech Komise různě vykládána. Patří se tedy uvést jednoznačně, 
o jakou převodní účinnost se jedná v praxi příslušného odvětví.

Pozměňovací návrh 341
Markus Pieper

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1b. „zlepšením energetické účinnosti“ 
zvýšení energetické účinnosti 
u konečného uživatele vývojem 
v technologiích, ekonomice nebo chování 
jednotlivců;

Or. de
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Pozměňovací návrh 342
Adam Gierek

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1c. „hrubou primární energetickou 
účinností“ poměr mezi faktorem jednotky 
roční spotřeby primární energie na osobu 
podle údajů Eurostatu (čitatel) a faktorem 
jednotky spotřeby primární energie 
v předchozím roce podle údajů Eurostatu 
(jmenovatel), který se násobí 100, jako 
procento;

Or. pl

Odůvodnění

Členské státy budou dokládat součet úspor, které plynou z „jednotlivých účinností“ v různých 
odvětvích, tedy budou se zpovídat z „hrubé účinnosti“ na osobu.

Pozměňovací návrh 343
Markus Pieper

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1c. „opatřeními ke zvýšení energetické 
účinnosti“ veškeré činnosti obvykle 
vedoucí k ověřitelnému a měřitelnému či 
odhadnutelnému zlepšení energetické 
účinnosti;

Or. de

Pozměňovací návrh 344
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 1 c (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

1c. „opatřeními energetické účinnosti“ 
veškeré činnosti obvykle vedoucí 
k ověřitelnému a měřitelnému či 
odhadnutelnému zvýšení energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Herbert Reul

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. „hrubou konečnou spotřebou energie“ 
energetické komodity dodané 
k energetickým účelům pro průmysl, 
dopravu, domácnosti, služby včetně 
veřejných služeb, zemědělství, lesnictví a 
rybolov, včetně elektřiny a tepla 
spotřebovaných odvětvím energetiky při 
výrobě elektřiny a tepla a včetně ztrát 
elektřiny a tepla v distribuci a přenosu1.
__________________
1Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a o změně a 
následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 
2003/30/ES, čl. 2 písm. f).

Or. de

Pozměňovací návrh 346
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 a (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. „konečnou spotřebou energie“ energie 
spotřebovávaná v těchto odvětvích: 
průmysl, doprava, komerční a veřejné 
služby, zemědělství/lesnictví, rybolov, 
bydlení a jiné oblasti. Nezahrnuje 
neenergetickou spotřebu, dodávky pro 
odvětví přeměny energie a pro odvětví 
energetiky;

Or. en

Pozměňovací návrh 347
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. „energetickou náročností“ spotřeba 
energie ve vztahu k ukazateli ekonomické 
aktivity, jako je např. HDP;

Or. fr

Pozměňovací návrh 348
Giles Chichester

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. „energetickou náročností“ poměr 
spotřebované energie na výrobu jednotky 
hrubého národního produktu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 349
Adam Gierek

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2a. „konverzí“ proces přeměny jedné 
formy energie na jinou formu energie 
nebo do práce;

Or. pl

Odůvodnění

Různé procesy konverze se vyznačují různou úrovní účinnosti.

Pozměňovací návrh 350
András Gyürk

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Francisco Sosa Wagner

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2b. „úsporami energie“: množství 
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ušetřené energie určené na základě 
měření a/nebo odhadu spotřeby 
konečného zákazníka před a po provedení 
jednoho či více opatření ke zlepšení, při 
zajištění běžných vnějších podmínek, které 
ovlivňují spotřebu energie;

Or. en

Odůvodnění

Navrhuje se upřesnění definice úspor energie vymezené ve směrnici 2006/32/ES.

Pozměňovací návrh 352
Giles Chichester

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2b. „úsporou energie“ snižování spotřeby 
energie prostřednictvím zavedení 
energetické účinnosti, v důsledku změny 
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chování nebo snížené ekonomické 
aktivity;

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí odlišovat pojmy „energetická účinnost“ a „úspora energie“; plán energetické 
účinnosti 2011 – KOM(2011)109 stanovuje rozlišení jednotlivých pojmů.

Pozměňovací návrh 354
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2c. „konečnými úsporami energie“ 
množství ušetřené energie určené na 
základě měření nebo odhadu spotřeby 
konečného zákazníka před a po provedení 
jednoho či více opatření ke zlepšení, při 
zajištění normalizace vnějších podmínek, 
které ovlivňují spotřebu energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Norbert Glante

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2c. „konečnými úsporami energie“ 
množství ušetřené primární energie 
určené na základě měření nebo odhadu 
spotřeby konečného zákazníka před a po 
provedení jednoho či více opatření na 
zvýšení energetické účinnosti, při zajištění 
normalizace vnějších podmínek, které 
ovlivňují spotřebu energie;
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Or. de

Odůvodnění

Jelikož evropský cíl úspor energie je definovaný jako úspora primární energie, úspora by 
měla být měřena ve smyslu primární energie.

Pozměňovací návrh 356
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 c (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

2c. „úsporami konečné spotřeby energie“ 
úroveň snížení spotřeby energie určené na 
základě měření nebo odhadu spotřeby 
energie konečným zákazníkem před a po 
provedení jednoho či více opatření 
zaměřených na zlepšení energetické 
náročnosti a zohledňující vnější 
podmínky, které ovlivňují spotřebu 
energie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 357
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

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



AM\882687CS.doc 73/105 PE475.874

CS

primární energie; energetické účinnosti nebo k úsporám 
primární energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Herbert Reul

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Použití spotřeby primární energie jako referenční hodnoty by dovolovalo energii přesouvat, 
což by, i když by se snad snížily emise CO2, nesnižovalo samotnou spotřebu energie.
Rozhodující jsou proto úspory konečného uživatele. 

Pozměňovací návrh 359
Claude Turmes

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3a. „službou energetické účinnosti“ 
dohodnutý úkol nebo úkoly, jež mají vést 
ke zvýšení energetické účinnosti a další 
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sjednaná kritéria náročnosti na základě 
smlouvy, která spotřebiteli nabízí 
přidanou hodnotu, neboť výsledky jsou 
zaručeny. Představují je energetický audit, 
zjišťování, výběr a realizace činností, 
měření a ověření úspor energie. Musí být 
poskytnut zdokumentovaný popis 
navrhovaného nebo sjednaného rámce 
příslušných činností a návazného 
postupu. Zvýšení energetické účinnost je 
za smluvně vymezené období měřeno a 
ověřováno prostřednictvím smluvně 
dohodnutých metod;

Or. en

Pozměňovací návrh 360
Claude Turmes

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3b. „dílčí službou související se službami 
energetické účinnosti“ služba, která 
zahrnuje pouze části („prvky“) řetězu 
služeb energetické účinnosti, jako 
například energetické audity, jsou ovšem 
koncipovány tak, aby přímo nebo nepřímo 
vedly ke zvýšení energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Claude Turmes

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

3c. „poskytovatelem služby energetické 
účinnosti“ fyzická nebo právnická osoba, 
která dodává služby energetické účinnosti 
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nebo dílčí služby související se službami 
energetické účinnosti zařízení konečného 
zákazníka či v rámci jeho budovy;

Or. en

Pozměňovací návrh 362
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 4

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

4. „veřejnými subjekty“ „veřejní 
zadavatelé“ podle definice ve směrnici 
2004/18/ES čl. 1 odst. 91;

– „veřejnými orgány“ stát, regionální 
nebo místní orgány, sdružení tvořená 
jedním či více takovými orgány.
– „veřejnoprávním subjektem“ jakýkoli 
subjekt:
a) založený nebo zřízený za zvláštním 
účelem uspokojování potřeb obecného 
zájmu, který nemá průmyslovou nebo 
obchodní povahu;
b) který má právní subjektivitu a
c) je financován převážně státem, 
regionálními nebo místními orgány nebo 
jinými veřejnoprávními subjekty; nebo je 
těmito orgány řízen; nebo je v jeho 
správním, řídicím nebo dozorčím orgánu 
více než polovina členů jmenována 
státem, regionálními nebo místními 
orgány nebo jinými veřejnoprávními 
subjekty;
________________
1Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 
o koordinaci postupů při zadávání 
veřejných zakázek na stavební práce, 
dodávky a služby (Úř. věst. L 134, 
30.4.2004, s. 114).
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Or. fr

Pozměňovací návrh 363
Herbert Reul

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

4. „veřejnými subjekty“ „veřejní 
zadavatelé“ podle definice ve směrnici 
2004/18/ES za předpokladu, že veřejný 
zadavatel je veřejnoprávní subjekt;

Or. de

Odůvodnění

Jednoznačné vymezené kritérium je nutné proto, aby se zamezilo zbytečným sporům.

Pozměňovací návrh 364
Marita Ulvskog

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

4. „veřejnými subjekty“ „veřejní 
zadavatelé“ podle definice ve směrnici 
2004/18/ES, s výjimkou veřejných 
subjektů provozujících činnost na 
konkurenčním trhu, jehož operace a 
investice nejsou financovány ze státních 
prostředků;

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 366
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

4. „veřejnými subjekty“ „veřejní 
zadavatelé“ podle definice ve směrnici 
2004/18/ES a dále orgány, subjekty, úřady 
a agentury Evropské unie;

Or. ro

Pozměňovací návrh 367
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

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

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

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

4. „veřejnými subjekty“ „veřejní 
zadavatelé“ podle definice ve směrnici 
2004/18/ES; sociální bydlení, které není 
ve vlastnictví veřejných orgánů, je 
z působnosti této definice vyňato;

Or. en
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Pozměňovací návrh 368
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4a. „veřejnými budovami“ budovy ve 
vlastnictví veřejných subjektů, jež jsou 
využívány a jsou vytápěny a chlazeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 369
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4a. „komplexní renovací“ důkladná 
energetická reforma budovy nebo skupiny 
budov ke zlepšení jejich energetické 
účinnosti alespoň o 75 % ve srovnání se
stavem před renovací;

Or. es

Odůvodnění

Je důležité zdůraznit, že komplexní renovace je nejlepším řešením pro budovy s vysokou 
energetickou náročností za účelem dosažení plného potenciálu úspor (nebo snížení 
zbytečných výdajů). Je nutná jasná definice, která by posílila jednoznačnost tohoto pojmu.

Pozměňovací návrh 370
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul 
Rübig, Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)
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Text navržený Komisí Pozměňovací návrh

4a. „nákladově optimální úrovní“ úroveň 
energetické náročnosti výrobků nebo 
služeb, která vede k nejnižším nákladům 
v průběhu odhadovaného ekonomického 
životního cyklu, přičemž:
a) nejnižší náklady se určují s ohledem na 
investiční náklady v oblasti energií a 
případně náklady na údržbu a provoz a 
případně náklady na likvidaci a
b) odhadovaný ekonomický životní cyklus 
určují jednotlivé členské státy pro 
kategorii výrobku nebo služby.
Nákladově optimální úroveň se pohybuje 
v rozmezí úrovní náročnosti, v nichž je 
analýza nákladů a přínosů vypočítaná pro 
odhadovaný ekonomický životní cyklus 
pozitivní; pro nákladově optimální úrovně 
v souvislosti s budovami a renovacemi 
budov se použije čl. 2 odst. 14 směrnice 
2010/31/EU;

Or. en

Odůvodnění

Definice je odvozena od definice nákladově optimální úrovně, jak byla odsouhlasena ve 
směrnici o energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 371
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. „systémem pro hospodaření s energií“ 
soubor vzájemně souvisejících nebo 
vzájemně působících prvků plánu, který 
stanoví cíl v oblasti energetické účinnosti a 
strategii k dosažení tohoto cíle;

5. „strategií pro hospodaření s energií“ 
soubor vzájemně souvisejících nebo 
vzájemně působících prvků plánu, který 
stanoví cíl v oblasti energetické účinnosti a 
strategii k dosažení tohoto cíle;

Or. fr
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Pozměňovací návrh 372
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „distributorem energie“ fyzická nebo 
právnická osoba, včetně provozovatelů 
distribučního systému, jež odpovídá za 
dopravu energie s ohledem na její dodání 
konečným zákazníkům nebo distribučním 
místům, která energii konečným 
zákazníkům prodávají;

7. „distributorem energie“ fyzická nebo 
právnická osoba, včetně provozovatelů 
distribučního systému, jež odpovídá za 
dopravu energie s ohledem na její dodání 
konečným zákazníkům nebo distribučním 
místům, která energii konečným 
zákazníkům prodávají, kromě dopravy 
energie od fyzických a právnických osob, 
u kterých představuje hlavní 
hospodářskou činnost výroba;

Or. en

Odůvodnění

Fyzické nebo právnické osoby, u nichž nepředstavuje distribuce/prodej elektřiny hlavní 
hospodářskou činnost, by měly být vyňaty. Energetické produkty pocházející ze 
zpracovatelských odvětví vznikají především jako vedlejší produkt nebo opětovným využitím 
energie a paliv a jsou používány v přidružených podnicích. Výrobcům investujícím do zlepšení 
účinnosti zdrojů nesmí bránit další zátěž.

Pozměňovací návrh 373
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „distributorem energie“ fyzická nebo 
právnická osoba, včetně provozovatelů 
distribučního systému, jež odpovídá za 
dopravu energie s ohledem na její dodání 
konečným zákazníkům nebo distribučním 
místům, která energii konečným 
zákazníkům prodávají;

7. „distributorem energie“ fyzická nebo 
právnická osoba, včetně provozovatelů 
distribučního systému, jež odpovídá za 
dopravu energie s ohledem na její dodání 
konečným zákazníkům nebo distribučním 
místům, která energii konečným 
zákazníkům prodávají, bez ohledu na to, 
zda tato energie je přepravována 
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prostřednictvím distribuční sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „distributorem energie“ fyzická nebo 
právnická osoba, včetně provozovatelů 
distribučního systému, jež odpovídá za 
dopravu energie s ohledem na její dodání 
konečným zákazníkům nebo distribučním 
místům, která energii konečným 
zákazníkům prodávají;

7. „distributorem energie“ fyzická nebo 
právnická osoba, včetně provozovatelů 
distribučního systému, jejíž hlavní cíl 
činnosti je přeprava energie s ohledem na 
její dodání konečným zákazníkům nebo 
distribučním místům, která energii 
konečným zákazníkům prodávají;

Or. ro

Pozměňovací návrh 375
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. „distributorem energie“ fyzická nebo 
právnická osoba, včetně provozovatelů 
distribučního systému, jež odpovídá za 
dopravu energie s ohledem na její dodání 
konečným zákazníkům nebo distribučním 
místům, která energii konečným 
zákazníkům prodávají;

7. „distributorem energie“ fyzická nebo 
právnická osoba, včetně provozovatelů 
distribučního systému, jejíž hlavní 
hospodářskou činností je přeprava 
energie s ohledem na její dodání 
konečným zákazníkům nebo distribučním 
místům, která energii konečným 
zákazníkům prodávají;

Or. de

Odůvodnění

Malí distributoři energie by neměli být ze zásady vyloučeni z oblasti působnosti této směrnice.
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Pozměňovací návrh 376
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
zabývá prodejem energie konečným 
zákazníkům;

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
zabývá prodejem energie konečným 
zákazníkům; kromě prodejů energie od 
fyzických a právnických osob, u kterých 
výroba představuje hlavní hospodářskou 
činnost;

Or. en

Odůvodnění

Fyzické nebo právnické osoby, u nichž nepředstavuje distribuce/prodej elektřiny hlavní 
hospodářskou činnost, by měly být vyňaty. Energetické produkty pocházející ze 
zpracovatelských odvětví vznikají především jako vedlejší produkt nebo opětovným využitím 
energie a paliv a jsou používány v přidružených podnicích. Výrobcům investujícím do zlepšení 
účinnosti zdrojů nesmí bránit další zátěž.

Pozměňovací návrh 377
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
zabývá prodejem energie konečným 
zákazníkům;

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
zabývá prodejem energie konečným 
zákazníkům, bez ohledu na to, zda energie 
je či není připojena k síti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 378
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
zabývá prodejem energie konečným 
zákazníkům;

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, jejímž 
hlavním cílem činnosti je prodej energie
konečným zákazníkům;

Or. ro

Pozměňovací návrh 379
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
zabývá prodejem energie konečným 
zákazníkům;

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
zabývá prodejem energie konečným 
zákazníkům a má kontakt s konečnými 
zákazníky;

Or. en

Odůvodnění

Zdůrazňujeme-li, že je důležitý vztah mezi maloobchodníkem a konečným zákazníkem, měl by 
to být maloobchodník sám a nikoli DSO ani další subjekty, kdo by měl být zodpovědný za 
přenášení cenových signálů, které nutí zákazníka ke způsobům chování, které můžou zlepšit 
využívání energie.

Pozměňovací návrh 380
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
zabývá prodejem energie konečným 
zákazníkům;

9. „maloobchodním prodejcem energie“ 
fyzická nebo právnická osoba, která se 
zabývá prodejem energie konečným 
zákazníkům jako svou hlavní 
hospodářskou činností;

Or. de

Odůvodnění

Malí distributoři energie by neměli být ze zásady vyloučeni z oblasti působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 381
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 382
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „poskytovatelem energetických 
služeb“ právnická osoba, která dodává 
energetické služby nebo jiná opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti zařízení 
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uživatele či v rámci jeho budovy a nese 
přitom jistou míru finančního rizika. 
Odměna za poskytnuté služby závisí, zcela 
nebo částečně, na dosaženém zvýšení 
energetické účinnosti a na splnění dalších 
dohodnutých kritérií výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 383
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „poskytovatelem energetických 
služeb“ právnická osoba, která dodává 
energetické služby nebo jiná opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti zařízení 
uživatele či v rámci jeho budovy a nese 
přitom jistou míru finančního rizika. 
Odměna za poskytnuté služby závisí, zcela 
nebo částečně, na dosaženém zvýšení 
energetické účinnosti a na splnění dalších 
dohodnutých kritérií výkonnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 384
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „modulační programy spotřeby 
energie“ soubor opatření ke snížení 
spotřeby energie dočasně v reakci na 
podmínky dodávek energie. Modulace 
energetické spotřeby umožňuje spolupráci 
mezi dodavatelem energie a uživatelem 
s cílem povzbuzovat snižování spotřeby 
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v energetických špičkách nebo zvyšovat 
účinnost v hodnotovém řetězci energie. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 385
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „reakcí na spotřebu“ programy, které 
spotřebitelům energie umožňují dočasně 
snížit jejich poptávku po elektřině v reakci 
na dodací podmínky. Reakce na spotřebu 
dovoluje spolupráci mezi poskytovatelem 
energie a jejím spotřebitelem s cílem 
povzbuzovat snižování poptávky po energii 
v době špičkového zatížení, nebo na 
základě krácení požaduje zvýšení 
účinnosti v hodnotovém řetězci energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 386
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „reakcí na spotřebu“ změny v užívání 
koncovými uživateli elektřiny / 
malovýrobci vzhledem k jejich 
současné/obvyklé spotřebě / rozvržení 
čerpání v reakci na změny cen elektřiny 
v čase nebo na platby pobídek, které mají 
užívání elektřiny vyrovnat, nebo v reakci 
na uznání nabídky spotřebitele, jež může 
být podána samostatně nebo 
prostřednictvím seskupení, prodávat 
snížení spotřeby za cenu na 
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organizovaných trzích s elektřinou nebo 
maloobchodnímu poskytovateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 387
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „programem reakce na spotřebu“ 
aplikace IKT umožňující spotřebitelům 
energie přizpůsobit svou poptávku po 
elektřině kolísání cen a dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 388
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „programem reakce na spotřebu“ 
aplikace IKT umožňující spotřebitelům 
energie přizpůsobit svou poptávku po 
elektřině kolísání cen a dodávek;

Or. en

Pozměňovací návrh 389
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. „reakcí na spotřebu“ programy, které 
umožňují spotřebitelům energie dočasně 
snížit jejich poptávku po elektřině v reakci 
na dodací podmínky. Reakce na spotřebu 
dovoluje spolupráci mezi poskytovatelem 
energie a jejím spotřebitelem s cílem 
povzbuzovat snižování poptávky po energii 
v době špičkového zatížení, nebo na 
základě krácení požaduje zvýšení 
účinnosti v hodnotovém řetězci energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 390
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Tato definice vytvoří jednoznačný a ambiciózní rámec pro energetické audity, vycházející 
z nákladů a přínosů životního cyklu spíše než z dílčích a zavádějících výpočtů založených na 
prosté době návratnosti, která nezohledňuje velký podíl dlouhodobých úspor energie a 
časovou hodnotu peněz. Využívání těchto vysoce kvalitních energetických auditů rovněž 
umožní členským státům, aby rozvíjely programy zlepšování kvality v oblasti certifikátů 
energetické náročnosti, které doplňují směrnici 2010/31/EU o energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 391
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 392
Markus Pieper

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. „energetickým auditem“ systematický 
postup získávání dostatečných informací o 

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

stávajícím profilu energetické náročnosti 
stavby či skupiny staveb, průmyslového 
nebo obchodního postupu nebo zařízení a 
soukromých nebo veřejných služeb, který 
identifikuje a kvantifikuje nákladově 
efektivní opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti a podává zprávy o zjištěních;

Or. de

Pozměňovací návrh 393
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Informace uvedené v čl. 2 odst. 12 by měly zůstat důvěrné, aby se zabránilo jakémukoli 
narušení hospodářské soutěže mezi zainteresovanými stranami uvnitř a vně EU.

Pozměňovací návrh 394
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. „vysoce nákladově efektivními 
doporučeními“ opatření, u nichž bylo 
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v rámci energetického auditu shledáno, že 
se náklady na jejich provedení vrátí do 
pěti let a méně;

Or. en-{}-

Odůvodnění

Vyjasnění pozměňovacího návrhu předloženého Claudem Turmesem.

Pozměňovací návrh 395
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

13. „smlouvou o energetické náročnosti“ 
smluvní ujednání mezi příjemcem a 
poskytovatelem o opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, ověřované a 
kontrolované během celého trvání 
smlouvy, kdy jsou investice (dílo, dodávky 
nebo služba) do tohoto opatření splaceny
ve vztahu ke smluvně stanovené 
garantované míře zvýšení energetické 
účinnosti nebo k jinému stanovenému 
kritériu energetické účinnosti, například 
finančním úsporám nebo úsporám 
kilowatthodin;

Or. en

Odůvodnění

Definice by měla odrážet průmyslovou praxi. Smlouvy o energetické náročnosti jsou 
inzerovány a prodávány na základě záruky, kterou nabízejí. Znění by mělo odrážet tuto 
skutečnost. Kromě toho by úspory, které jsou garantované, neměly být pouze finanční, ale 
měly by zahrnovat i ušetřené kilowatthodiny.

Pozměňovací návrh 396
Miloslav Ransdorf
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

13. „smlouvou o energetické náročnosti“ 
smluvní ujednání mezi příjemcem a 
poskytovatelem o opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, ověřované a 
kontrolované po dobu trvání smlouvy, kdy 
jsou investice v takovém opatření, včetně 
děl, zboží a služeb, učiněny ve vztahu ke 
smluvně stanovené míře zvýšení 
energetické účinnosti nebo k jinému 
stanovenému kritériu energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 397
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

13. „smlouvou o energetické náročnosti“ 
smluvní ujednání mezi příjemcem a 
poskytovatelem o opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, ověřované a 
kontrolované během celého trvání 
smlouvy, kdy jsou investice v takovém 
opatření, včetně děl, zboží a služeb, 
učiněny ve vztahu ke smluvně stanovené 
míře zvýšení energetické účinnosti nebo 
k jinému stanovenému kritériu energetické 
účinnosti;

Or. en-{}-

Odůvodnění

Smlouva o energetické náročnosti neznamená vždy to, že jsou investice vloženy 
poskytovatelem energetické služby.
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Pozměňovací návrh 398
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k délce jejích přípravných prací by Komise měla vědět, že poskytovatelé 
energetických služeb pracují na základě garantovaných a nikoli schválených úspor energií. 
Mimoto se ceny energií často mění, což je způsobeno nejen státními zásahy. Proto by měly být 
dovoleny i dohodnuté úspory v kilowatthodinách.

Pozměňovací návrh 399
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13a. „inteligentním měřičem“ 
elektronický přístroj, který dokáže měřit 
spotřebu energie a zařazuje do měření 
další informace v porovnání s běžným 
měřičem a může přenášet data za použití 
formy elektronické komunikace. Klíčovým 
prvkem inteligentního měřiče je schopnost 
poskytovat dvousměrnou komunikaci mezi 
spotřebitelem a 
dodavatelem/provozovatelem. Měl by 
rovněž podporovat služby, které 
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napomáhají úspoře energie v domácnosti. 
Kromě dvoustranné komunikace mohou 
mít inteligentní měřiče jakoukoli nebo 
všechny jiné další funkce stanovené 
v mandátu M/441 o inteligentním měření, 
ovšem pro účely této směrnice musí být 
připojeny k rozhraní popsanému v příloze 
VI části 1.1;

Or. en

Odůvodnění

Ani směrnice 2006/32/ES ani směrnice 2009/72/ES inteligentní měřič nedefinuje. Uvedená 
definice je převzata z pracovního dokumentu útvarů Komise nazvaného Interpretační 
informace ke směrnicím 2009/72/ES a 2009/73/ES a zmiňuje i další funkce inteligentních 
měřičů stanovené ve standardizačním mandátu M/441 o inteligentním měření.

Pozměňovací návrh 400
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13b. „vyúčtováním“ výpis z účtu 
dokládající, kolik energie bylo 
spotřebováno, a její náklady;

Or. en

Odůvodnění

Vyúčtování poskytuje zákazníkovi informace. Musí být odlišeno od účtu za energii, neboť 
spotřebitelé si mohou přát vyrovnávat své platby během roku prostřednictvím inkasní úhrady 
nebo systémy záloh.

Pozměňovací návrh 401
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13c. „účtem“ faktura požadující platbu;

Or. en

Odůvodnění

Vyúčtování poskytuje zákazníkovi informace. Musí být odlišeno od účtu za energii, neboť 
spotřebitelé si mohou přát vyrovnávat své platby během roku prostřednictvím inkasní úhrady 
nebo systémy záloh.

Pozměňovací návrh 402
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. „kombinovanou výrobou tepla a 
elektřiny“ současná výroba tepelné energie 
a elektrické nebo mechanické energie 
v jednom procesu;

15. „kombinovanou výrobou tepla a 
elektřiny“ současná výroba tepelné energie 
a elektrické nebo mechanické energie nebo 
materiálové substance v jednom procesu;

Or. pl

Odůvodnění

Kogenerace jako proces spojený výhradně s energií může produkovat odpad, jako například 
CO2 nebo jiné na tomto plynu založené substance.

Pozměňovací návrh 403
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. „průmyslovým odpadním teplem“ 
toky tepla z průmyslu jakožto vedlejší 
produkt, jimž není možné zabránit při 
výrobě průmyslového produktu a jež 
nemohou být v rámci průmyslové výroby 
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použity;

Or. en

Pozměňovací návrh 404
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. „odpadním teplem“ teplo 
nevyhnutelně vyrobené jako vedlejší 
produkt průmyslových procesů nebo 
procesů výroby energie, které nelze použít 
v rámci dané průmyslové výroby nebo 
zařízení na výrobu elektřiny; 

Or. de

Odůvodnění

Cílem je podpořit jistotu při provádění směrnice.

Pozměňovací návrh 405
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. „odpadním teplem“ teplená energie 
jakožto vedlejší produkt procesu, jehož 
prvotním cílem není výroba tohoto tepla;

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Konrad Szymański
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17a. „průmyslovým odpadním teplem“ 
toky tepla z průmyslu jakožto vedlejší 
produkt, jimž není možné zabránit při 
výrobě průmyslového produktu a jež 
nemohou být v rámci průmyslové výroby 
použity;

Or. en

Pozměňovací návrh 407
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17b. „průmyslovým odpadním teplem“ 
toky tepla z průmyslu jakožto vedlejší 
produkt, jimž není možné zabránit při 
výrobě průmyslového produktu a jež 
nemohou být v rámci průmyslové výroby 
použity;

Or. en

Odůvodnění

Tato definice je zapotřebí k objasnění prováděcí článek 10.

Pozměňovací návrh 408
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a. „mikrotechnologiemi k výrobě 
energie“ nebo „mikrogenerátory energie“ 
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rozmanité maloobjemové technologie pro 
výrobu elektrické energie a tepla, které lze 
instalovat do domácností a také 
jednotlivými domácnostmi využívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 409
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a. „mikrotechnologiemi k výrobě 
energie“ nebo „mikrogenerátory energie“ 
rozmanité maloobjemové technologie pro 
výrobu elektrické energie a tepla, které lze 
instalovat do domácností a také 
jednotlivými domácnostmi využívat;

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25. „koeficientem zastavěnosti“ poměr 
mezi výměrou půdy a podlahovou plochou 
budov na daném území;

(Netýká se českého znění)

Or. fr

Pozměňovací návrh 411
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 25 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

25a. „kogeneračním potenciálem 
městských center“ možnosti používání 
odpadního tepla pro vytápění, 
technologické nebo chladicí účely;

Or. pl

Odůvodnění

V návrhu jsou stanoveny různé možnosti kogenerace v závislosti na vzdálenosti od zdroje 
tepla a nepojí se to s počtem a povahou jejích odběratelů.

Pozměňovací návrh 412
Norbert Glante

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

26. „účinným dálkovým vytápěním a 
chlazením“ systém dálkového vytápění 
nebo chlazení, který používá alespoň 50 % 
tepla z obnovitelných zdrojů, odpadů, 
kombinované výroby nebo z kombinace 
těchto možností a jehož primární 
energetický faktor podle směrnice 
2010/31/EU a vypočtený v souladu 
s normou EN 15603 je nejvýše 0,8;

Or. de

Odůvodnění

Odkaz na evropskou normu, která stanovuje metodu pro výpočet faktoru primární energie, 
přispěje k harmonizovanému provádění této směrnice. Tato evropská norma byla vyvinuta na 
základě mandátu Komise pro provedení směrnice o celkové energetické účinnosti budov. 
V době, kdy Komise faktor zvažovala, by měl být tento faktor 0,8 nebo nižší.

Pozměňovací návrh 413
Henri Weber
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 414
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

26. „účinným dálkovým vytápěním a 
chlazením“ systém dálkového vytápění 
nebo chlazení, který používá kombinované 
výroby a jehož primární energetický faktor 
podle směrnice 2010/31/EU je alespoň 0,8;

Or. en

Pozměňovací návrh 415
Miloslav Ransdorf, Jan Březina

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Primary energy factor mentioned in definition of efficient district heating and cooling is not 
clear described in 2010/31/UE Directive. This Directive does not specify methodology of 
calculation of such measure. In result primary energy factor can be interpreted in different 
way and in consequence can lead to dissimilar implementation of Directive.In addition 
methodology of calculation this factor should be presented in Annex of Directive together 
with methodology of renewable, waste or cogeneration share in district heating and 
cooling.At the same time defining efficient district heating and cooling as using at least 50% 
renewable, waste or cogenerated heat is justified and sufficient. Promotion of cogeneration 
and waste heat is in line with energy efficiency directive and additional using of renewables 
can lead to fulfill renewable directive targets.

Pozměňovací návrh 416
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 417
Konrad Szymański
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 418
Adam Gierek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

26. „účinným dálkovým vytápěním a 
chlazením“ systém dálkového vytápění 
nebo chlazení, který používá alespoň 50 % 
tepla z obnovitelných zdrojů, odpadů, 
kombinované výroby nebo z kombinace 
těchto možností a jehož primární 
energetický faktor podle směrnice 
2010/31/EU je alespoň 0,7;

Or. pl

Odůvodnění

S uvážením současného plýtvání s primární energií by se měl za efektivní uznávat každý 
z faktorů kombinované výroby, který překračuje už 0,7.

Pozměňovací návrh 419
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 27
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. „rozsáhlou rekonstrukcí“ rekonstrukce, 
jejíž náklady přesáhnou 50 % investičních 
nákladů na novou srovnatelnou jednotku 
v souladu s rozhodnutím 2007/74/ES nebo 
která vyžaduje aktualizaci povolení 
uděleného podle směrnice 2010/75/EU.

27. „rozsáhlou rekonstrukcí“ rekonstrukce, 
jejíž náklady přesáhnou 50 % investičních 
nákladů na novou srovnatelnou jednotku 
v souladu s rozhodnutím 2007/74/ES nebo 
která vyžaduje aktualizaci povolení 
uděleného podle směrnice 2010/75/EU; 
v případě budov se rozsáhlou rekonstrukcí 
rozumí renovace budovy, jak je vymezena 
v čl. 2 odst. 10 směrnice 2010/31/ES.

Or. ro

Pozměňovací návrh 420
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. „financováním třetí stranou“ 
smluvní ujednání zahrnující kromě 
dodavatele energie a příjemce opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti ještě třetí 
stranu, která na dané opatření poskytuje 
kapitál a dostává od příjemce odměnu ve 
výši části úspor energie dosažených 
v důsledku opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti. Uvedenou třetí stranou může, 
ale nemusí být poskytovatel energetických 
služeb;

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Paul Rübig

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

27a. „úsporami ze včasných opatření“ 
takové úspory, které vyplývají z opatření 
ke zlepšení energetické účinnosti 
zahájených v uplynulých letech, nejdříve 
však v roce 1995, která ještě v roce 2016 a 
později vytvářejí úspory;

Or. en

Pozměňovací návrh 422
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. úspory ze včasných opatření jsou 
úspory, které vyplývají z opatření ke 
zlepšení energetické účinnosti 
realizovaných členskými státy, jež nebyly 
zahájeny před rokem 1995 a trvat budou 
alespoň do roku 2016;

Or. de

Pozměňovací návrh 423
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Teresa Riera Madurell, 
Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. „energetickou chudobou“ nutnost 
vydávat nepřiměřenou částku z příjmu na 
energii. Konkrétně je toto definováno jako 
domácnosti, které musejí utratit 
v procentuálním smyslu svých příjmů 
v domácnosti více než dvojnásobek 
mediánové hodnoty procenta vydávaného 
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domácnostmi na energii používanou 
v rámci domácnosti; výdaj se počítá 
k dosažení stejné vnitřní teploty jako 
většina vnitrostátních domácností;

Or. en

Odůvodnění

Část výsledků z hlediska energetické účinnosti musí být zacílena na ty, kdo trpí energetickou 
chudobou. Aby toho bylo možné docílit, je nutné tento pojem definovat. Zkušenost UK 
poukazuje na problém spojený s absolutním podílem, a proto je zvolen namísto toho přístup 
založený na relativním podílu.


