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Pozměňovací návrh 424
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Finanční a technická podpora

2a. Aniž by byly dotčeny články 107 a 108 
SFEU, členské státy vytvoří finanční 
mechanismy, které by slučovaly četné 
finanční toky včetně
a) peněžních příspěvků a pokut 
ukládaných za nesplnění povinností 
uvedených v článku 6,
b) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve smyslu čl. 10 odst. 3 směrnice 
2009/29/ES,
c) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost z projektových dluhopisů EU,
d) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve víceletém finančním rámci, 
zejména ve Fondu soudržnosti a ve 
strukturálních fondech, a finančních 
nástrojů, technické pomoci a finančního 
inženýrství EU vytvořených pro tyto účely,
e) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost z prostředků Evropské investiční 
banky a dalších finančních institucí, 
zejména Evropské banky pro obnovu a 
rozvoj (EBRD) a Rozvojové banky Rady 
Evropy (CEB),
f) vnitrostátních zdrojů, včetně prostředků 
státních bank a dalších státních 
finančních institucí.
2. Finanční mechanismy:
a) používají tyto peněžní prostředky 
k vytvoření co největšího pákového efektu 
soukromého kapitálu, zejména k přilákání 
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institucionálních investorů;
b) poskytují finanční nástroje (např. 
záruky na úvěry pro soukromý kapitál, 
záruky na úvěry podporující uzavírání 
smluv o energetické náročnosti, granty, 
zvýhodněné půjčky a specializované 
úvěrové rámce), které snižují 
předpokládaná i skutečná rizika projektů 
v oblasti energetické účinnosti;
c) jsou napojené na programy nebo 
agentury, které budou koncentrovat 
projekty zaměřené na úsporu energie a 
posuzovat jejich kvalitu, poskytovat 
technickou pomoc, podporovat trh s 
energetickými službami a pomáhat 
s vytvářením poptávky spotřebitelů po 
těchto službách v souladu s článkem 14;
d) poskytují potřebné zdroje na podporu 
školících a certifikačních programů, které 
slouží k zlepšování a akreditaci vědomostí 
a dovedností v oblasti energetické 
účinnosti.
3. Komise případně přímo nebo 
prostřednictvím evropských finančních 
institucí pomáhá na žádost členských 
států s vytvářením vnitrostátních 
finančních mechanismů a systémů 
technické podpory, jejichž cílem je zvýšit 
energetickou účinnost v různých 
odvětvích. Její pomoc spočívá v podpoře 
výměny osvědčených postupů mezi 
příslušnými vnitrostátními nebo 
regionálními orgány či subjekty.
4. Komise bude ve spolupráci s EIB 
vytvářet strategii na podporu toho, aby 
finanční mechanismy přilákaly soukromý 
kapitál, například zvyšováním 
informovanosti o finančních nástrojích 
mezi cílovou skupinou institucionálních 
investorů a vypracováním pokynů 
založených na osvědčených postupech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 425
Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Finanční a technická podpora

1. Aniž by byly dotčeny články 107 a 108 
SFEU, členské státy vytvoří finanční 
mechanismy, které by slučovaly četné 
finanční toky včetně
a) peněžních příspěvků a pokut 
ukládaných za nesplnění povinností 
uvedených v článku 6,
b) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve smyslu čl. 10 odst. 3 směrnice 
2009/29/ES,
c) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost z projektových dluhopisů EU,
d) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve víceletém finančním rámci, 
zejména ve Fondu soudržnosti a ve 
strukturálních fondech, a finančních 
nástrojů, technické pomoci a finančního 
inženýrství EU vytvořených pro tyto účely,
e) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost z prostředků Evropské investiční 
banky a dalších finančních institucí, 
zejména Evropské banky pro obnovu a 
rozvoj (EBRD) a Rozvojové banky Rady 
Evropy (CEB),
f) vnitrostátních zdrojů, včetně prostředků 
státních bank a dalších státních 
finančních institucí.
2. Finanční mechanismy:
a) používají tyto peněžní prostředky
k vytvoření co největšího pákového efektu 
soukromého kapitálu, zejména k přilákání 
institucionálních investorů, a při tom 
využijí kritéria, jež zajistí dosažení 
environmentálních a sociálních cílů 
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u poskytnutých prostředků;
b) poskytují finanční nástroje (např. 
záruky na úvěry pro soukromý kapitál, 
záruky na úvěry podporující uzavírání 
smluv o energetické náročnosti, granty, 
zvýhodněné půjčky a specializované 
úvěrové rámce, systémy financování třetí 
stranou), které snižují předpokládaná i 
skutečná rizika projektů v oblasti 
energetické účinnosti a umožní nákladově 
efektivní renovace i v domácnostech 
s nízkými nebo středními příjmy.
c) jsou napojené na programy nebo 
agentury, které budou koncentrovat 
projekty zaměřené na úsporu energie a 
posuzovat jejich kvalitu, poskytovat 
technickou pomoc, podporovat trh 
s energetickými službami a pomáhat 
s vytvářením poptávky spotřebitelů po 
těchto službách v souladu s článkem 14;
d) poskytují potřebné zdroje na podporu 
školících a certifikačních programů, které 
slouží k zlepšování a akreditaci vědomostí 
a dovedností v oblasti energetické 
účinnosti.
e) poskytují potřebné zdroje na podporu 
sociálního dialogu a tvorbu standardů 
majících za cíl zlepšení energetické 
účinnosti a zajištění dobrých pracovních 
podmínek a bezpečnosti a ochrany zdraví 
při práci.
3. Komise případně přímo nebo 
prostřednictvím evropských finančních 
institucí pomáhá na žádost členských 
států s vytvářením vnitrostátních 
finančních mechanismů a systémů 
technické podpory, jejichž cílem je zvýšit 
energetickou účinnost v různých 
odvětvích.
4. Komise usnadní výměnu osvědčených 
postupů mezi příslušnými vnitrostátními 
nebo regionálními orgány či subjekty, a to 
například formou výročních schůzek 
regulačních orgánů, přístupem 
k veřejným databázím s informacemi 
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o provádění opatření členskými státy a 
porovnáváním mezi zeměmi.

Or. en

Odůvodnění

Návrh zpravodaje je nahlížen příznivě. Změny: 2a) Kritéria, jež by měla být při rozdělování 
prostředků splněna. 2b) Mělo by být zdůrazněno, že minimálně ti, kdo trpí energetickou 
chudobou, měli by mít možnost opatření ke zlepšení energetické účinnosti využívat. 2e) 
Musíme zajistit řádné pracovní podmínky pro ty, kdo vykonávají konkrétní opatření ke 
zlepšení energetické účinnosti. 4) A konečně, podpora výměny osvědčených postupů je klíčová 
a tvoří část důvodů pro evropskou politiku na toto téma.

Pozměňovací návrh 426
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Finanční a technická podpora

2a. Aniž by byly dotčeny články 107 a 108 
SFEU, členské státy vytvoří finanční 
mechanismy, které by slučovaly četné 
finanční toky včetně
a) peněžních příspěvků a pokut 
ukládaných za nesplnění povinností 
uvedených v článku 6,
b) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve smyslu čl. 10 odst. 3 směrnice 
2009/29/ES,
c) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost z projektových dluhopisů EU,
d) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve víceletém finančním rámci, 
zejména ve Fondu soudržnosti a ve 
strukturálních fondech, a finančních 
nástrojů, technické pomoci a finančního 
inženýrství EU vytvořených pro tyto účely,
e) zdrojů vyčleněných na energetickou 
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účinnost z prostředků Evropské investiční 
banky a dalších finančních institucí, 
zejména Evropské banky pro obnovu a 
rozvoj (EBRD) a Rozvojové banky Rady 
Evropy (CEB),
f) vnitrostátních zdrojů, včetně prostředků 
státních bank a dalších státních 
finančních institucí.
2. Finanční mechanismy:
a) používají tyto peněžní prostředky 
k vytvoření co největšího pákového efektu 
soukromého kapitálu, zejména k přilákání 
institucionálních investorů;
b) poskytují finanční nástroje (např. 
záruky na úvěry pro soukromý kapitál, 
záruky na úvěry podporující uzavírání 
smluv o energetické náročnosti, granty, 
zvýhodněné půjčky a specializované 
úvěrové rámce), které snižují 
předpokládaná i skutečná rizika projektů 
v oblasti energetické účinnosti;
c) jsou napojené na programy nebo 
agentury, které budou koncentrovat 
projekty zaměřené na úsporu energie a 
posuzovat jejich kvalitu, poskytovat 
technickou pomoc, podporovat trh 
s energetickými službami a pomáhat 
s vytvářením poptávky spotřebitelů po 
těchto službách v souladu s článkem 14;
d) poskytují potřebné zdroje na podporu 
školících a certifikačních programů, které 
slouží k zlepšování a akreditaci vědomostí 
a dovedností v oblasti energetické 
účinnosti;
e) poskytují prostředky, které mohou být 
využity pro výzkum a demonstrace a 
urychlení v oblasti přijímání jednotek 
malého výkonu a mikrogeneračních 
jednotek pro výrobu energie, a 
pro optimalizaci připojování těchto 
generátorů do sítě;
f) jsou napojené na programy zaměřené 
na provádění činností na podporu 
energetické účinnosti ve všech domech, 
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s cílem předcházet energetické chudobě a 
povzbuzovat majitele bytového fondu 
pronajímající domy, aby poskytovali svůj 
majetek jako energeticky co nejúčinnější.
3. Komise případně přímo nebo 
prostřednictvím evropských finančních 
institucí pomáhá na žádost členských 
států s vytvářením vnitrostátních 
finančních mechanismů a systémů 
technické podpory, jejichž cílem je zvýšit 
energetickou účinnost v různých 
odvětvích. Její pomoc spočívá v podpoře 
výměny osvědčených postupů mezi 
příslušnými vnitrostátními nebo 
regionálními orgány či subjekty.

Or. en

Pozměňovací návrh 427
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
Finanční a technická podpora

Aniž by byly dotčeny články 107 a 108 
Smlouvy, členské státy vytvoří finanční 
mechanismy, které by slučovaly četné 
finanční toky včetně
a) peněžních příspěvků a pokut 
ukládaných za nesplnění povinností 
uvedených v článku 6,
b) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve smyslu čl. 10 odst. 3 směrnice 
2009/29/ES,
c) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost z projektových dluhopisů EU,
d) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve víceletém finančním rámci, 
zejména ve Fondu soudržnosti, ve 
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strukturálních fondech a fondech pro 
rozvoj venkova, a finančních nástrojů, 
technické pomoci a finančního inženýrství 
EU vytvořených pro tyto účely,
e) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost z prostředků Evropské investiční 
banky – jako je Evropský fond pro 
energetickou účinnost – a dalších 
evropských finančních institucí, zejména 
Evropské banky pro obnovu a rozvoj a 
Rozvojové banky Rady Evropy,
f) vnitrostátních zdrojů, včetně prostředků 
státních bank a dalších státních 
finančních institucí.
2) Při zohlednění zásady flexibility a 
zásady subsidiarity finanční instituce
a) používají tyto peněžní prostředky 
k vytvoření co největšího pákového efektu 
soukromého kapitálu, zejména k přilákání 
institucionálních investorů;
b) poskytují finanční nástroje (např. 
záruky na úvěry pro soukromý kapitál, 
záruky na úvěry podporující uzavírání 
smluv o energetické náročnosti, granty, 
zvýhodněné půjčky a specializované 
úvěrové rámce), které snižují 
předpokládaná i skutečná rizika projektů 
v oblasti energetické účinnosti;
c) jsou napojené na programy nebo 
agentury, které budou koncentrovat 
projekty zaměřené na úsporu energie a 
posuzovat jejich kvalitu, poskytovat 
technickou pomoc, podporovat trh 
s energetickými službami a pomáhat 
s vytvářením poptávky spotřebitelů po 
těchto službách v souladu s článkem 14;
d) poskytují potřebné zdroje na podporu 
školících a certifikačních programů, které 
slouží k zlepšování a akreditaci vědomostí 
a dovedností v oblasti energetické 
účinnosti.
3. Komise případně přímo nebo 
prostřednictvím evropských finančních 
institucí pomáhá na žádost členských 
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států s vytvářením vnitrostátních 
finančních mechanismů a systémů 
technické podpory, jejichž cílem je zvýšit 
energetickou účinnost v různých 
odvětvích. Její pomoc spočívá v podpoře 
výměny osvědčených postupů mezi 
příslušnými vnitrostátními nebo 
regionálními orgány či subjekty.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj se správně domnívá, že pokud nebudou vytvořeny potřebné finanční mechanismy, 
zůstanou opatření navržená v této směrnici pouze zbožným přáním a nebudou sloužit 
vytváření četných pracovních míst a spuštění inovací. Kromě finančních zdrojů, které již byly 
zdůrazněny zpravodajem, bychom dále chtěli vybídnout Evropský parlament k tomu, aby 
provázal ve venkovských oblastech fondy pro rozvoj venkova a projekty ke zvýšení energetické 
účinnosti.

Pozměňovací návrh 428
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy nejpozději do 30. června 
2013 schválí vnitrostátní cíle energetické 
účinnosti založené na návrhu Komise, 
s přihlédnutím k metodice uvedené 
v příloze Ia, tak aby bylo zajištěno splnění 
cíle Unie dosáhnout do roku 2020 úspory 
primární energie o 20 %, vyžadující 
snížení spotřeby primární energie v EU 
o 368 Mtoe v roce 2020 nebo snížení 
energetické náročnosti EU na maximálně 
104 tun ropného ekvivalentu na milion 
eur hrubého domácího produktu 
(vyjádřeno v cenách roku 2005) v roce 
2020. Vnitrostátní cíle energetické 
účinnosti se vyjádří jako absolutní míra 
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úspory primární energie nebo jako 
absolutní míra spotřeby primární energie 
v roce 2020 vztaženo k plánovanému HDP 
v tomto roce. Zohlední opatření stanovená 
touto směrnicí, opatření k dosažení 
vnitrostátních cílů úspory energie přijatá 
podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/32/ES a 
další opatření na podporu energetické 
účinnosti v členských státech a na úrovni 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Pro naplňování celkového cíle je pravděpodobně vhodnější a odpovídající zásadě subsidiarity 
posílit cíle jednotlivých států, a to na základě zavedení jasného sdílení zátěže a rovněž 
metodiky měření a ověřování (viz PN k čl. 3 odst. 2a), ve spojení s tím, že Komise bude mít 
významnou úlohu (viz PN k čl. 19 odst. 2). To by umožnilo členským státům, aby byly při 
výběru nástrojů pružnější a v souladu s tím, co vyjádřila Bendtsenova zpráva přijatá 
Evropským parlamentem dne 15. prosince 2010.

Pozměňovací návrh 429
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví závazný 
vnitrostátní cíl energetické účinnosti 
vyjádřený jako absolutní míra spotřeby 
primární energie v roce 2020, což by mělo 
být oznámeno Komisi do [datum vstupu 
této směrnice v platnost]. Tyto cíle jsou 
stanoveny na základě orientačních hodnot 
uvedených v příloze 0 a zohlední cíl Unie 
dosáhnout úspory energie o 20 %. Členské 
státy přijmou plán v oblasti zlepšování 
energetické účinnosti a přijmou opatření, 
jež skutečně povedou k zajištění toho, aby 
se jimi dosažené zvýšení energetické 
účinnosti rovnalo tomuto plánu nebo jej 
překračovalo. Členské státy můžou rovněž 



AM\883474CS.doc 13/100 PE475.929

CS

přijmout opatření stanovená touto 
směrnicí, opatření k dosažení vnitrostátních 
cílů úspory energie přijatá podle čl. 4 odst. 
1 směrnice 2006/32/ES a další opatření na 
podporu energetické účinnosti v členských 
státech a na úrovni Unie. Všechny 
odchylky od hodnot uvedených v příloze 0 
musí být odůvodněny a oznámeny Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie členským státům ukládá, aby přijaly 
účinná opatření v souladu s plánem zlepšení. Tento přístup funguje v praxi dobře, a proto by 
měl být přijat i ve vztahu k energetické účinnosti. Závazné cíle se ukázaly jako velice efektivní 
cesta, jež nám dovolí dosáhnout výsledků, neboť poskytují průmyslu investiční jistotu a jsou 
zárukou, že bude existovat výrazné politické odhodlání plnit je.

Pozměňovací návrh 430
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako 
absolutní míra spotřeby primární energie 
v roce 2020 či jako absolutní míru 
konečné spotřeby energie v roce 2020. Při 
stanovení těchto cílů zohlední cíl Unie 
dosáhnout úspory energie o 20 %, opatření 
stanovená touto směrnicí, opatření 
k dosažení vnitrostátních cílů úspory 
energie přijatá podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
2006/32/ES a další opatření na podporu 
energetické účinnosti v členských státech a 
na úrovni Unie, a opatření ke snížení 
závislosti na dovozu, navýšení podílu 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a 
snížení emisí CO2.

Or. de
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Odůvodnění

Přílišný důraz kladený na primární spotřebu energie vede na vnitřním trhu k nárůstu dovozu 
energie a tudíž k závislosti na dovozu. Současně brání přechodu na ekonomiku založenou na
obnovitelné energii. Z toho důvodu by členské státy měly mít možnost využít jako ukazatel při 
stanovování cílů rovněž konečnou spotřebu energie. Většina třetích zemí (například Japonsko, 
Čína aj.) definuje svou energetickou účinnost jako energetickou produktivitu svého 
hospodářství.

Pozměňovací návrh 431
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát zajistí, aby jeho 
vnitrostátní absolutní míra spotřeby 
primární energie v roce 2020 nepřekročila 
cíl v levém sloupci tabulky uvedené 
v příloze -1. Tyto závazné vnitrostátní cíle 
jsou v souladu s cílem Unie dosáhnout 
úspory energie alespoň o 20 %, který 
ukládá snížení spotřeby primární energie 
v EU minimálně o 368 Mtoe v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Závazné cíle zajistí politické odhodlání. Působí jako pobídka pro společnosti, aby investovaly, 
a pro členské státy, aby jednaly. Budou mít příznivý vliv na hospodářství, vytváření 
pracovních míst a zajištění energetických dodávek. Podle Komise vyžaduje 20% cíl snížení 
o minimálně 368 Mtoe v roce 2020 (primární energie).

Pozměňovací návrh 433
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát zajistí, aby jeho
vnitrostátní absolutní míra spotřeby 
primární energie v roce 2020 minimálně 
nepřekročila jeho cíl, který je uveden 
v příloze -1. Tyto povinné vnitrostátní cíle 
jsou v souladu s cílem Unie dosáhnout 
úspory energie alespoň o 20 % uvedeným 
v článku 1, který omezuje spotřebu 
primární energie v EU na nanejvýš 
1 353,50 Mtoe v roce 2020, což 
představuje 80 % spotřeby energie v roce 
2007.



PE475.929 16/100 AM\883474CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Stávající politiky energetické účinnosti jsou oslabovány nedostatečnou jasností na úrovni 
úspor energie, jichž jednotlivé členské státy musí dosáhnout. Ve směrnici musí být stanovena 
evropská metodika týkající se toho, jak stanovovat vnitrostátní cíle, aby se zajistil jejich 
souhrnný objem na úrovni 20 %, a mohly tak existovat závazné cíle, jakmile vstoupí tato 
směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh 434
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako 
absolutní míra spotřeby konečné i primární 
energie v roce 2020. Při stanovení těchto 
cílů zohlední cíl Unie dosáhnout úspory 
energie o 20 %, opatření stanovená touto 
směrnicí, opatření k dosažení vnitrostátních 
cílů úspory energie přijatá podle čl. 4 
odst. 1 směrnice 2006/32/ES a další 
opatření na podporu energetické účinnosti 
v členských státech a na úrovni Unie. Dále 
budou zohledněna opatření ke snížení 
emisí skleníkových plynů a nárůst 
používání energie z obnovitelných zdrojů.

Or. fi

Odůvodnění

Využití primární energie jako ukazatele pro úsporu energie je problematické a koliduje s cíli 
Evropské unie v oblasti obnovitelné energie. V členských státech, v nichž narůstá spotřeba 
bioenergie, může například spotřeba primární energie vzrůst vinou toho, že biopaliva 
obsahují méně energie než paliva z fosilních zdrojů.

Pozměňovací návrh 436
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako
absolutní míra spotřeby primární energie 
v roce 2020. Při stanovení těchto cílů 
zohlední cíl Unie dosáhnout úspory energie 
o 20 %, opatření stanovená touto 
směrnicí, opatření k dosažení 
vnitrostátních cílů úspory energie přijatá 

1. Tato směrnice stanoví závazné 
vnitrostátní cíle úspory energie vyjádřené
jako absolutní míra spotřeby primární 
energie v letech 2020, 2025 a 2030. Jak je 
uvedeno v příloze I, tyto vnitrostátní cíle 
zajistí, aby byl splněn cíl Unie dosáhnout 
do roku 2020 a dále po tomto roce úspory 
energie o 20 %.
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podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/32/ES a 
další opatření na podporu energetické 
účinnosti v členských státech a na úrovni 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 437
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví orientační 
vnitrostátní cíl energetické účinnosti 
vyjádřený jako absolutní míra konečné
spotřeby energie v roce 2020. Zohlední při 
tom cíl Unie zvýšit energetickou účinnost
o 20 %, opatření obsažená v této směrnici
a další opatření na podporu energetické 
účinnosti v členských státech a na úrovni 
Unie.

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní orientační cíle by měly být založené na konečné spotřebě energie. Spotřeba 
primární energie se může zvýšit, pokud členské státy zlepší energetickou soběstačnost 
prostřednictvím nízkouhlíkových investic do jaderné výroby energie či výroby energie 
z obnovitlených zdrojů nebo do metody CCS. Není možné investice, které snižují dovozy 
energie, využitím přístupu založeného na spotřebě primární energie trestat. 

Pozměňovací návrh 438
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Do 30. června 2013 členské státy 
stanoví vnitrostátní cíl energetické 
účinnosti, založený na odvětvových cílích 
energetické účinnosti. Do 31. prosince 
2012 Komise vytvoří společnou metodiku 
výpočtu odvětvové energetické účinnosti.
Při stanovení cílů členské státy zohlední cíl 
Unie dosáhnout úspory energie o 20 %, 
opatření stanovená touto směrnicí, opatření 
k dosažení vnitrostátních cílů úspory 
energie přijatá podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
2006/32/ES a další opatření na podporu 
energetické účinnosti v členských státech a 
na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 439
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví orientační 
vnitrostátní cíl energetické účinnosti 
vyjádřený jako absolutní míra spotřeby 
primární energie v roce 2020 vztaženo 
k plánovanému HDP na osobu v tomto 
roce. Při stanovení těchto cílů zohlední cíl 
Unie zlepšit do roku 2020 energetickou 
účinnost o 20%, opatření stanovená touto 
směrnicí, opatření k dosažení vnitrostátních 
cílů úspory energie přijatá podle čl. 4 odst. 
1 směrnice 2006/32/ES a další opatření na 
podporu energetické účinnosti v členských 
státech a na úrovni Unie. Členské státy 
můžou při stanovení vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti vzít v úvahu úroveň 
svého rozvoje.

Or. en
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Pozměňovací návrh 440
Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako 
absolutní míra spotřeby primární energie 
v roce 2020. Při stanovení těchto cílů 
zohlední cíl Unie dosáhnout úspory energie 
o 20 % do roku 2020 v porovnání s úrovní 
roku 2007, což znamená, že je třeba 
dosáhnout snížení spotřeby primární 
energie v Unii v roce 2020 o 338 Mtoe. 
Vezmou se v úvahu i opatření stanovená 
touto směrnicí, opatření k dosažení 
vnitrostátních cílů úspory energie přijatá 
podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/32/ES a 
další opatření na podporu energetické 
účinnosti v členských státech a na úrovni 
Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 441
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti. Při stanovení těchto 
cílů zohlední cíl Unie dosáhnout nárůstu 
energetické účinnosti o 20 % ve srovnání 
s odhady pro rok 2020, opatření stanovená 
touto směrnicí, opatření k dosažení 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti
přijatá podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
2006/32/ES a další opatření na podporu 
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podporu energetické účinnosti v členských 
státech a na úrovni Unie.

energetické účinnosti v členských státech a 
na úrovni Unie.

Or. de

Odůvodnění

Znění směrnice by mělo odrážet závěry zasedání Evropské rady, které se konalo v březnu
2007.

Pozměňovací návrh 442
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako 
absolutní míra spotřeby primární energie 
v roce 2020 a stanoví odvětvové povinnosti 
a/nebo povinnost pro konečné spotřebitele 
(v domácnostech, v průmyslu, 
v terciárním sektoru a ve veřejné správě) 
nebo podporují dobrovolné dohody mezi 
provozovateli. Při stanovení těchto cílů 
zohlední cíl Unie dosáhnout úspory energie 
o 20 %, opatření stanovená touto směrnicí, 
opatření k dosažení vnitrostátních cílů 
úspory energie přijatá podle čl. 4 odst. 1 
směrnice 2006/32/ES a další opatření na 
podporu energetické účinnosti v členských 
státech a na úrovni Unie.

Or. en

Odůvodnění

Efficiency targets, rather than being placed on energy companies and operators, should be 
placed on final customers themselves so to have them actually looking for subjects with 
sufficient experience and technical expertise to successfully implement and manage efficiency 
services. Since the targets proposed by the EC would not be binding in the short term, we 
believe that it would better suit the efficiency framework to set up sectorial targets/obligations 
placed on final residential, industrial, tertiary and public administration consumers. These 
obligations would accelerate the opening of the energy services market, which is crucial to 
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exploit the huge unexpressed potential of energy efficiency solutions.

Pozměňovací návrh 443
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako 
snížení celkové energetické náročnosti 
o 20 % v roce 2020 oproti hodnotám roku 
2010. Při stanovení tohoto cíle zohlední 
opatření stanovená touto směrnicí, opatření 
k dosažení vnitrostátních cílů úspory 
energie přijatá podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
2006/32/ES a další opatření na podporu 
energetické účinnosti v členských státech a 
na úrovni Unie.

Or. en

Pozměňovací návrh 444
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Odůvodnění

Kupříkladu nárůst obnovitelných zdrojů energie navyšuje spotřebu primární energie. Stejně 
tak nahrazování elektřiny dovážené ze třetích zemí domácí výrobou energie navyšuje primární 
spotřebu energie. V zájmu soudržnosti cílů energetické politiky by měla existovat možnost 
stanovit cíl energetické účinnosti ve smyslu konečné spotřeby.

Pozměňovací návrh 446
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost zvolit si, jak svých cílů v oblasti úspory energie dosáhnou.

Pozměňovací návrh 447
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Při stanovení cílů energetické účinnosti 
členské státy zohlední cíl Unie dosáhnout 
úspory energie o 20 %, opatření stanovená 
touto směrnicí, opatření k dosažení 
vnitrostátních cílů úspory energie přijatá 
podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/32/ES a 
další opatření na podporu energetické 
účinnosti v členských státech a na úrovni 
Unie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 448
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Konečná energie je jediným druhem energie, který se přímo dotýká spotřebitelů – opatření 
týkající se konečné energie mají na účty koncových uživatelů viditelný dopad a pomáhají tak 
v boji proti energetické chudobě a v širším rozměru pak k posílení kupní síly občanů a 
konkurenceschopnosti firem.

Pozměňovací návrh 449
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako 
absolutní míra spotřeby primární energie 
v roce 2020. Při stanovení těchto cílů 
zohlední cíl Unie dosáhnout úspory energie 
o 20 %, opatření stanovená touto směrnicí, 
opatření k dosažení vnitrostátních cílů 
úspory energie přijatá podle čl. 4 odst. 1 

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

energie přijatá podle čl. 4 odst. 1 směrnice 
2006/32/ES a další opatření na podporu 
energetické účinnosti v členských státech a 
na úrovni Unie.

Or. fr

Pozměňovací návrh 450
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 451
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1



AM\883474CS.doc 27/100 PE475.929

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 452
Michael Theurer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 453
Adam Gierek
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Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V případě, že je primární energetická 
účinnost z fosilních paliv nižší než nebo 
rovna 50 %, průmysloví uživatelé takové 
energie, zejména ti v odvětví energetiky, 
nakoupí v dražbách práva na vypouštění 
veškerého CO2 vyprodukovaného 
v průběhu procesu konverze; pokud 
emitent překročí hranici 50 % energetické 
účinnosti či jiný procentuální ukazatel, 
povinnost nakoupit právo na vypouštění 
emisí CO2 v dražbě se na něj nevztahuje, a 
to v procentuální hodnotě odpovídající 
celkové energetické účinnosti snížené 
o 50 %.

Or. pl

Odůvodnění

Nejčastěji užívaná primární energie ve formě energie chemické je podrobována konverzi na
jiné druhy energie s přesnou účinností odvislou od parametrů tohoto procesu. Limit 50% 
účinnosti je ukazatelem ambiciózním z pohledu technického, neboť výjimky z nákupu CO2 
v dražbách posílí zájem o inovační způsoby zvyšování účinnosti.

Pozměňovací návrh 454
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy si stanoví za cíl snížit do 
31. prosince 2050 energetickou spotřebu 
stávajícího fondu budov o 80 % 
v porovnání s rokem 2010. Za tím účelem 
členské státy v rámci vnitrostátních plánů 
uvedených v článku 9 směrnice 
2010/31/EU, a aniž by byl dotčen odstavec 
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1 tohoto článku, vypracují politiky a 
přijmou opatření podporující kompletní 
renovace budov, včetně postupných 
kompletních renovací. Členské státy 
mohou ze svého plánu renovací vyloučit ty 
kategorie budov, které jsou uvedeny v čl. 4 
odst. 2 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Odůvodnění

Na opatření týkající se možných úspor energie ve fondu budov a na stanovení milníků do roku 
2020 je nutno nahlížet v dlouhodobější perspektivě. Je to jediný způsob, jak sladit cíle 
v oblasti klimatu a cíle energetické účinnosti, aby byly nakonec provedeny stanovené 
dlouhodobé záměry a cíle EU. Stanovení vnitrostátních plánů, které dohromady pokryjí celý 
fond budov, umožní každému členskému státu řadit podle důležitosti a stanovovat dílčí 
milníky pro každý segment jeho fondu budov.

Pozměňovací návrh 455
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jolanta Emilia Hibner, 
Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger 
Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy se mohou odchylovat od 
ustanovení v článcích 4 a 6. Oznámí 
Komisi alternativní nebo doplňková 
opatření, která mají v úmyslu přijmout, 
v souladu s čl. 19 odst. 2. Členské státy, 
které si zvolily alternativní nebo 
doplňková opatření, zajistí, aby objem 
úspor primární energie nebo snížení 
energetické náročnosti dosažené těmito 
alternativními nebo doplňkovými 
opatřeními dostačovaly k dosažení 
vnitrostátního cíle energetické účinnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Pro naplňování celkového cíle je pravděpodobně vhodnější a odpovídající zásadě subsidiarity 
posílit cíle jednotlivých států, a to na základě zavedení jasného sdílení zátěže a rovněž 
metodiky měření a ověřování (viz PN k čl. 3 odst. 1 a 2a), ve spojení s tím, že Komise bude mít 
významnou úlohu (viz PN k čl. 19 odst. 2). To by umožnilo členským státům, aby byly při 
výběru nástrojů pružnější a v souladu s tím, co vyjádřila Bendtsenova zpráva přijatá 
Evropským parlamentem dne 15. prosince 2010.

Pozměňovací návrh 456
Henri Weber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vytvoří plány svých 
vnitrostátních strategií vypracovaných 
k zajištění toho, aby byla do roku 2050 
výrazně snížena energetická spotřeba 
jejich budov. Vnitrostátní plány budou 
přijaty do 1. ledna 2014 pro veřejné 
budovy, do 1. ledna 2015 pro nebytové 
soukromé budovy, do 1. ledna 2017 pro 
obytné budovy. Plány stanoví průběžné 
průměrné cíle úspory energie pro budovy 
pro roky 2020, 2030 a 2040.
Plány budou připojeny k výročním 
zprávám stanoveným v čl. 19 odst. 1 této 
směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 457
Michael Theurer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy budou mít co největší 
svobodu při výběru opatření a nástrojů 



AM\883474CS.doc 31/100 PE475.929

CS

pro dosažení celkového 20% cíle 
energetických úspor v Unii, za 
předpokladu, že dotčená opatření a 
nástroje budou v souladu s ustanoveními 
čl. 19 odst. 2 a zásadou ekologické tržní 
ekonomiky a zohlední dosavadní úsilí a 
k přírodě šetrné chování. 

Or. de

Pozměňovací návrh 458
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Každý členský stát vytvoří mechanismy, 
jimiž zajistí, že jeho povinný vnitrostátní 
cíl energetických úspor a celkový cíl EU 
20 % úspor elektrické energie bude 
dosažen. Komise posoudí tyto vnitrostátní 
mechanismy, případně navrhne jejich 
změny. Komise nejpozději do 30. června 
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hodnocení podle čl. 19 odst. 4. 2013 posoudí, zda je pravděpodobné, aby 
Unie dosáhla svého cíle 20% úspor 
primární energie do roku 2020, 
vyžadujícího snížení spotřeby primární 
energie v EU o 368 Mtoe v roce 2020, 
s ohledem na součet vnitrostátních cílů 
podle odstavce 1 a hodnocení podle čl. 19 
odst. 4. Budou-li výsledky tohoto 
posouzení nepříznivé, Komise zavede 
soubor opatření, včetně poradenství, 
stimulací, varování a finančních dopadů, 
aby zajistila, že každý členský stát 
poskytuje patřičný příspěvek pro splnění 
celkového cíle EU do roku 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 460
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 461
Francisco Sosa Wagner

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

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

2. Členské státy zavedou opatření s cílem 
zajistit, aby jejich spotřeba primární 
energie byla nižší než nebo rovna úrovni 
roční lineární trajektorie ve vztahu k cíli 
do roku 2020 v příloze -1.

Or. en

Odůvodnění

Stanovením předem vymezené trajektorie bude snazší změřit dosažený pokrok a zajistí se 
předvídatelnost požadavků na dovoz a na snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 462
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov 
Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 30. června 2013
posoudí, zda členské státy směřují 
k dosažení vnitrostátních cílů uvedených 
v odstavci 1 a nezbytných ke splnění cíle 
Unie dosáhnout do roku 2020 úspory
primární energie o 20 %, vyžadujícího
snížení spotřeby primární energie v EU 
o 368 Mtoe v roce 2020. Toto posouzení
zahrnuje:

a) součet vnitrostátních cílů podle odstavce 
1
b) hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. en
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Pozměňovací návrh 463
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 30. června 2015
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020 upraveného dle 
vývoje ekonomiky, vyžadujícího snížení 
energetické náročnosti v EU o nejvíce 
104 Mtoe na milion eur HDP (měřeno 
v cenách roku 2005) v roce 2020, 
s ohledem na součet vážených průměrů 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 a 
hodnocení podle čl. 19 odst. 4 a primární 
úspory energie dosažené například díky 
ETS, směrnici o obnovitelných zdrojích 
energie a směrnici o ekodesignu.

Or. de

Pozměňovací návrh 464
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 30. června 2016
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% navýšení 
energetické účinnosti ve srovnání 
s odhadem pro rok 2020, s ohledem na 
součet vnitrostátních cílů podle odstavce 1 
a hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. de
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Odůvodnění

Znění směrnice by mělo odrážet závěry zasedání Evropské rady, které se konalo v březnu 
2007.

Pozměňovací návrh 465
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 30. června 2014 
posoudí, zda Unie směřuje ke splnění 
svého cíle dosáhnout do roku 2020 
zvýšení úspory primární energie o 20 %, 
s ohledem na součet vnitrostátních cílů 
podle odstavce 1 a hodnocení podle čl. 19 
odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 466
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi
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Odůvodnění

Statistiky Eurostatu vznikají s dvou- až tříletým zpožděním, v roce 2014 tudíž ještě nebudou 
dostatečně aktuální statistiky, které by ukázaly dopad směrnice o energetické účinnosti 
z hlediska zvýšení účinnosti využití energie.

Pozměňovací návrh 467
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 30. června 2014 
posoudí, zda je z technického a 
ekonomického hlediska pravděpodobné, 
aby Unie dosáhla svého cíle 20% úspor 
primární energie do roku 2020, 
vyžadujícího snížení spotřeby primární 
energie v EU přibližně o 368 Mtoe v roce 
2020. Bude možné, aby byla tato úspora 
energie upravena s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 a 
hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. ro

Pozměňovací návrh 468
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 30. června 2014 
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% snížení 
energetické náročnosti do roku 2020, 
s ohledem na součet vnitrostátních cílů 
podle odstavce 1 a hodnocení podle čl. 19 
odst. 4.
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Or. en

Pozměňovací návrh 469
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Úspor energie by mělo být dosaženo spíše prostřednictvím zvyšování účinnosti než 
omezováním spotřeby. To postrádá logiku.

Pozměňovací návrh 470
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Konečná spotřeba energie je jediným druhem energie, který se přímo dotýká spotřebitelů: 
opatření týkající se konečné energie mají na účty koncových uživatelů viditelný dopad a 
pomáhají tak v boji proti energetické chudobě a v širším rozměru pak k posílení kupní síly 
občanů a konkurenceschopnosti firem.

Pozměňovací návrh 471
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 30. června 2016
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do 31. prosince 2020, vyžadujícího
snížení spotřeby primární energie v EU 
o 368 Mtoe v roce 2020, s ohledem na 
součet vnitrostátních cílů podle odstavce 1 
a hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Rok 2014 je příliš brzy na úvahu o cílech, jež mají být dosaženy do roku 2020. Až bude tato 
směrnice schválena, je třeba ji provést do vnitrostátního práva.

Pozměňovací návrh 472
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise nejpozději do 30. června 2014
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadující snížení 

2. Komise nejpozději do 30. června 2015
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadujícího snížení 
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spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 a 
hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

spotřeby primární energie v EU 
o 368 Mtoe v roce 2020, s ohledem na 
součet vnitrostátních cílů podle odstavce 1 
a hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. ro

Pozměňovací návrh 473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Antonio Cancian, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner 
Langen, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 31. prosince 2013
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadujícího snížení 
spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 a 
hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 31. prosince 2013
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadujícího snížení 
spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 a 
hodnocení podle čl. 19 odst. 4.
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Or. en

Pozměňovací návrh 475
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 30. června 2013
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadujícího snížení 
spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 a 
hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 476
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 30. června 2013
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadujícího snížení 
spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 a 
hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 477
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Komise nejpozději do 31. prosince 2014
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární
energie do roku 2020, vyžadujícího snížení 
spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 a 
hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice bude přijata nejdříve v roce 2012 a provedena teprve o 12 měsíců později, tj. v roce 
2013. Bylo by tedy rozumné dát Komisi dostatek času k tomu, aby posoudila její dopad na 
vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 478
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise navrhne metodu výpočtu 
navýšení energetické účinnosti, která se 
bude používat po celé EU, zohledňující 
hospodářské ukazatele, jako je například 
hrubá přidaná hodnota.

Or. de
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Odůvodnění

Současný přístup Komise, který přikládá stejný význam zvyšování energetické účinnosti a 
úsporám energie, je chybný. Zejména v energeticky náročných odvětvích může zvýšení výroby 
vést ke zvýšení celkové spotřeby energie, i když současně dojde ke zlepšení v oblasti 
energetické účinnosti. Uložení povinnosti snížit absolutní spotřebu energie by narušovalo 
výrobu a potlačovalo hospodářský růst.

Pozměňovací návrh 479
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Paul Rübig, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, 
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise do 31. prosince 2013 vytvoří 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
společnou a nákladově efektivní metodiku 
sledování a ověřování energetických 
úspor a rozvoje energetické náročnosti, 
která bude dovolovat kvantifikaci úsilí 
vynaloženého členskými státy na 
rovnocenném základě za podpory 
dostupných statistických ukazatelů.

Or. en

Odůvodnění

Pro naplňování celkového cíle je pravděpodobně vhodnější a odpovídající zásadě subsidiarity 
posílit cíle jednotlivých států, a to včetně zavedení metodiky měření a ověřování. Takový 
postup by byl v souladu s Bendtsenovou zprávou, již Evropský parlament přijal dne 
15. prosince 2010.

Pozměňovací návrh 480
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise do 31. prosince 2014 vytvoří 
prostřednictvím aktu v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
společnou a nákladově efektivní metodiku 
sledování energetické účinnosti na 
jednoho obyvatele, která bude dovolovat 
kvantifikaci úsilí vynaloženého členskými 
státy na rovnocenném základě za podpory 
dostupných statistických ukazatelů.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Při negativním výsledku provedeného 
posouzení Komise do 30. června 2014 
stanoví individuálně závazné cíle 
energetické účinnosti pro jednotlivé státy 
vycházející z vnitrostátních cílů zvyšování 
energetické účinnosti, o nichž bude 
rozhodnuto podle čl. 1 odst. 1 a 
konkrétních údajů poskytnutých 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise by měla, v době předložení 
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posouzení, jestliže posouzení odhalí, že 
Unie jako celek není schopna svého cíle 
dosáhnout, předložit legislativní návrh na 
zavedení závazných cílů zvyšování 
energetické účinnosti pro jednotlivé země.

Or. en

Pozměňovací návrh 483
Claude Turmes, Britta Thomsen, Miloslav Ransdorf, Fiorello Provera

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a

Renovace budov

1. Členské státy si stanoví za cíl snížit do 
31. prosince 2050 energetickou spotřebu 
stávajícího fondu budov o 80 % 
v porovnání s rokem 2010.
2. Členské státy v rámci vnitrostátních 
plánů uvedených v článku 9 směrnice 
2010/31/EU, a aniž by byl dotčen odstavec 
1 tohoto článku, vypracují politiky a 
přijmou opatření podporující kompletní 
renovace budov, včetně postupných 
kompletních renovací. 
3. Členské státy do 1. ledna 2014 
vypracují a zveřejní vnitrostátní plány 
uvedené v odstavci 2. Tyto plány uvádějí 
alespoň:
a) soupis budov podle kategorií 
nemovitostí,
b) cíle kompletních renovací pro roky 
2020, 2030 a 2040 rozlišené podle 
kategorií nemovitostí. Tyto cíle jsou 
v souladu s dlouhodobým cílem uvedeným 
v odstavci 1,
c) opatření na řešení sociálních, 
technických a finančních problémů 
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v sektoru budov,
d) opatření bránící ukládání finančních 
postihů nájemcům.

4. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
nestanoví nebo nebudou uplatňovat 
požadavky uvedené v odstavci 1, 2 a 3 
u těchto kategorií budov:
a) budovy úředně chráněné jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem 
k jejich zvláštní architektonické či 
historické hodnotě, pokud by splnění 
některých minimálních požadavků na 
energetickou náročnost nepřijatelným 
způsobem změnilo jejich charakter nebo 
vzhled;
b) budovy užívané jako místa bohoslužeb 
a pro náboženské účely;
c) dočasné budovy s dobou užívání dva 
roky nebo méně, průmyslové provozy, 
dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti;
d) obytné budovy, které jsou užívány nebo 
určeny k užívání buď kratšímu než čtyři 
měsíce v roce, nebo případně k využívání 
na omezenou část roku, a jejichž 
odhadovaná spotřeba energie je nižší než 
25 % ze spotřeby, k níž by došlo při 
celoročním užívání;
e) samostatně stojící budovy s celkovou 
užitnou podlahovou plochou menší než 
50 m2.
5. Členské státy zajistí, aby kompletní 
renovace a postupné kompletní renovace 
byly provedeny nejprve v energeticky 
nejnáročnějších budovách sloužících 
k obchodním i obytným účelům.
6. Členské státy zajistí, aby kompletní 
renovace byly provedeny nejprve 
v energeticky nejnáročnějších budovách, 
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které jsou majetkem nebo sídlem 
veřejných orgánů.

Or. en

Část tohoto pozměňovacího návrhu (s výjimkou odstavce 4) byla již přeložena v rámci návrhu 
zprávy FdR 878374, minulý PN 13.

Pozměňovací návrh 484
Giles Chichester

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a (nový)

1. Členské státy si stanoví za cíl snížit do 
31. prosince 2050 celkové dodávky či 
konečnou spotřebu energie stávajícího 
fondu budov o 80 % v porovnání s rokem 
2010.
2. Členské státy v rámci vnitrostátních 
plánů uvedených v článku 9 směrnice 
2010/31/EU, a aniž by byl dotčen odstavec 
1 tohoto článku, vypracují politiky a 
přijmou opatření k zajištění zlepšení 
souhrnné energetické náročnosti fondu 
budov.
3. Členské státy do 1. ledna 2014 
vypracují a zveřejní vnitrostátní plány 
uvedené v odstavci 2. Tyto plány uvádějí 
alespoň:
a) soupis budov podle kategorií 
nemovitostí,
b) cíle snížení průměrných dodávek či 
koncové spotřeby energie svého fondu 
budov pro rok 2020, 2030 a 2040 rozlišené 
podle kategorií nemovitostí. Dodávky 
energie zohlední aspekty uvedené v bodu 
3 přílohy I směrnice 2010/31/ES. Tyto cíle 
jsou v souladu s dlouhodobým cílem 
uvedeným v odstavci 1,
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c) opatření na řešení sociálních, 
technických a finančních problémů 
v sektoru budov,
d) opatření bránící ukládání finančních 
postihů nájemcům.
4. Členské státy zajistí, aby byly kompletní 
renovace provedeny nejprve v energeticky 
nejnáročnějších budovách v rámci 
jednotlivých kategorií.

Or. en

Pozměňovací návrh 485
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Renovace budov

1. Členské státy si stanoví za cíl snížit do 
roku 2050 energetickou spotřebu 
stávajících budov o 80 % v porovnání 
s rokem 2010.
2. Členské státy v rámci vnitrostátních 
plánů uvedených v článku 9 směrnice 
2010/31/EU, a aniž by byl dotčen odstavec 
1 tohoto článku, vypracují politiky a 
přijmou opatření k zajištění zlepšení 
souhrnné energetické náročnosti svého 
fondu budov.
3. Členské státy do 1. ledna 2014 
vypracují a zveřejní vnitrostátní plány 
uvedené v odstavci 2. Tyto plány uvádějí 
alespoň:
a) soupis budov podle kategorií 
nemovitostí,
b) cíle snížení průměrné spotřeby energie 
svého fondu budov pro roky 2020, 2030 a 
2040 rozlišené podle kategorií 
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nemovitostí. Tyto cíle jsou v souladu 
s dlouhodobým cílem uvedeným v odstavci 
1;
c) opatření na řešení sociálních, 
technických a finančních problémů ve 
stavebnictví,
d) opatření bránící ukládání finančních 
postihů nájemcům.
4. Členské státy zajistí, aby byly prováděny 
komplexní renovace, jako přednostní, 
v budovách s nejvyšší energetickou 
náročností.

Or. es

Odůvodnění

80% snížení energetické spotřeby budov v EU významně přispěje k dosažení cíle 
nízkouhlíkového hospodářství do roku 2050. Dlouhodobý cíl doplněný dalšími snadno 
srozumitelnými a pragmatickými průběžnými cíli napomohou členským státům stanovit 
priority a zároveň jim poskytnou nezbytnou flexibilitu. Je velice důležité začít s těmi 
budovami, které nabízejí největší potenciál pro nejambicióznější úspory energie.

Pozměňovací návrh 486
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Renovace budov

Členské státy v rámci vnitrostátních plánů 
uvedených v článku 19 prosazují politiky 
a přijmou vhodná opatření podporující 
renovace budov. Plány uvádějí minimálně 
toto:
a) registr budov podle kategorií 
nemovitostí;
b) opatření ke splnění technických a 
regulačních požadavků;



AM\883474CS.doc 49/100 PE475.929

CS

c) finanční pobídky ve stavebnictví, včetně 
snížení daňové povinnosti, nižších sazeb 
DPH u renovačních prací a nižší úrokové 
míry, např. ekologické půjčky, tj. přístup 
k desetiletým půjčkám s téměř nulovým 
úrokem až do výše 30 000 EUR pro 
jakéhokoli příjemce, který osvědčí, že 
provedl alespoň dvě následující opatření: 
zvýšení energetické účinnosti střechy a 
podlahy nebo vnějších stěn nebo oken, 
vnějších dveří a slunečních stínění, 
nahrazení vytápění nebo přístrojů a 
systémů na teplou vodu v domácnosti, 
instalování přístrojů vyrábějících teplo a 
elektřinu za použití obnovitelných nebo 
jiných obdobných zdrojů, instalování 
přístrojů a systémů na teplou vodu 
v domácnosti za použití obnovitelných 
nebo jiných obdobných zdrojů;
d) opatření bránící ukládání finančních 
postihů vlastníkům a/nebo nájemcům.

Or. it

Pozměňovací návrh 487
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Dlouhodobý cíl pro úsporu energie

1. Členské státy vypracují plány pro 
navýšení úspor energie po roce 2020 až do 
roku 2050. Členské státy ve spolupráci 
s Komisí stanoví cíle pro úsporu energie 
jako součást evropské energetické politiky.
2. Členské státy do 1. ledna 2014 
vypracují a zveřejní vnitrostátní plány 
uvedené v odstavci 1. Tyto plány uvádějí 
alespoň:
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a) soupis budov podle kategorií 
nemovitostí,
b) soupis budov ve vlastnictví veřejných 
subjektů s uvedením podlahové plochy 
v m2; a energetickou náročnost každé 
budovy,
c) cíle pro úsporu energie do roku 2020, 
2030 a 2040 společně s podrobnými plány 
upřesňujícími opatření k dosažení cílů a 
také konkretizací cílů pro jednotlivá 
odvětví. Tyto cíle jsou v souladu 
s dlouhodobým cílem uvedeným v odstavci 
1,
d) opatření na řešení sociálních, 
zdravotních a bezpečnostních, 
technických a finančních problémů 
v sektoru budov,
e) opatření, jimiž se zajistí, aby nebyli 
finančně postihováni nájemci,
f) opatření pro boj s energetickou 
chudobou.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba pracovat na tom, aby se po roce 2020 dostavily z hlediska energetické účinnosti 
výsledky. Prvním krokem k tomu je navržení plánů a stanovení cílů.

Pozměňovací návrh 488
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a (nový)
Budovy

1. Členské státy vypracují návrh 
vnitrostátních akčních plánů pro 
podstatné snížení spotřeby energie ve 
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stávajícím fondu budov. Členské státy na 
základě vnitrostátních cílů pro úsporu 
energie a ustanovení článku 3 a přílohy I 
určí, jaký podíl jejich vnitrostátních cílů 
pro úsporu energie bude realizován 
prostřednictvím opatření v sektoru budov.
2. Členské státy do 1. ledna 2014 
vypracují a zveřejní vnitrostátní akční 
plány uvedené v odstavci 1. Tyto plány 
uvádějí alespoň:
a) cíle pro snížení konečné spotřeby 
energie fondu budov do roku 2020, 2025 a 
2030. Tyto cíle budou odpovídat poměrné 
části úspor energie, která by se měla 
realizovat v sektoru budov, v souladu 
s tím, co členské státy stanovily dle 
odstavce 1. Akční plán by měl dále
zahrnovat dlouhodobé cíle pro rok 2040 a 
2050. Opatření týkající se spotřeby 
energie zohlední aspekty uvedené v bodu 
3 přílohy I směrnice 2010/21/EU;
b) V případě nových budov vnitrostátní 
akční plány podpoří a usnadní provádění 
článku 9 směrnice 2010/31/EU;
c) pro stávající budovy budou vnitrostátní 
plány předpokládat snížení spotřeby 
energie fondu budov prostřednictvím 
kompletních a postupných renovací a 
přednostních opatření zaměřených na 
nejvíce energeticky náročné budovy;
d) vnitrostátní plány by měly zahrnovat 
opatření pro financování a odbornou 
přípravu na podporu cílů uvedených 
v písmenu a); 
3. V budovách zvláštního či historického 
zájmu, které jsou tak vymezeny 
vnitrostátními orgány v souladu 
s příslušnou právní úpravou, by měla být 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
prováděna tak, aby se zvláštní charakter 
těchto budov zachoval. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 489
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty vypouští se
1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 
250 m2 ve vlastnictví veřejných subjektů 
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.
2. Členské státy mohou svým veřejným 
subjektům povolit, aby ke svému ročnímu 
tempu renovace započítali nadbytek 
renovované podlahové plochy budov 
v daném roce tak, jako by byl renovován 
v jakémkoliv ze dvou předchozích nebo 
následujících let.
3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:
a) podlahová plocha v m2 a
b) energetická náročnost každé budovy.
4. Členské státy podpoří veřejné subjekty 
v tom, aby:
a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
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klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní 
cíle energetické účinnosti s ohledem na 
trvalé zvyšování energetické účinnosti 
u tohoto subjektu;
b) v rámci provádění tohoto plánu zavedly 
systém pro hospodaření s energií.

Or. en

Pozměňovací návrh 490
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby počínaje 
1. lednem 2014 jejich příslušné veřejné 
sektory mohly systematicky provádět 
nákladově efektivní a jinak vhodná 
opatření na podporu úspory energie a 
využívaly energii účinněji. To lze učinit na 
základě vnitrostátních programů nebo 
dohod na podporu energetických 
průzkumů budov ve vlastnictví jejich 
veřejných subjektů nebo energetických 
průzkumů jejich dalších provozů a na 
podporu zlepšení, která v budovách a 
provozech na základě těchto průzkumů 
proběhnou. Nákladově efektivní opatření 
mohou například sestávat z podporování 
sledování spotřeby, používání systémů pro 
hospodaření s energií a zlepšování 
prostorové efektivity.

Or. fi

Odůvodnění

Směrnice o energetické účinnosti by měla rovněž podporovat nákladovou efektivnost. V zájmu 
jejich veřejných financí si členské státy nemohou dovolit, aby se platilo za zbytečné úpravy 
budov, které nejsou nákladově efektivní. Je žádoucí kombinovat více výrazných zlepšení 
energetické účinnosti s běžnou základní údržbou vyžadovanou během doby životnosti budovy.
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Pozměňovací návrh 491
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Za účelem naplnění vnitrostátních cílů 
pro úsporu energie a ustanovení článku 3 
a přílohy I členské státy nařídí cíle 
snižování spotřeby energie a opatření na 
úsporu energie ve veřejných budovách, 
čímž by se mělo zajistit ambiciózní 
zlepšení energetické náročnosti budov ve 
veřejném vlastnictví s přihlédnutím 
k nákladové účinnosti a opatřením na 
úsporu energie v jiných sektorech.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Michael Theurer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby byl 
dosahován cíl Unie týkající se úspor 
primární energie do roku 2020 o 20 %, a 
s tímto cílem na paměti mohou počínaje 
1. lednem 2014 přijímat opatření na 
podporu zlepšení energetické náročnosti 
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stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU.
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 
m2 ve vlastnictví veřejných subjektů 
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU, za 
podmínek dodržování vnitrostátního cíle 
energetické účinnosti stanoveného v čl. 3 
odst. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 493
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy mohou 
s ohledem na plnění cílů stanovených 
v článcích 1 a 3 přijímat opatření, která 
jdou nad rámec minimálních požadavků 
uvedených v článku 5 směrnice 
2010/31/EU, s cílem zlepšovat 
energetickou náročnost budov ve 
vlastnictví jejich veřejných orgánů.

Or. de
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Pozměňovací návrh 494
Markus Pieper

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 bylo každoročně 
renovováno 1,5 % celkové vytápěné 
podlahové plochy budov ve vlastnictví 
jejich veřejných subjektů, s cílem splnit 
požadavky na minimální energetickou 
náročnost stanovené příslušným členským 
státem podle článku 4 směrnice 
2010/31/EU, avšak budou-li zajištěny 
dostatečné veřejné finanční prostředky a 
financování dalších důležitých vládních 
úkolů, jako je vzdělávání a poskytování 
sociální péče, nebude ohroženo. Tento 
1,5 % podíl se vypočítává z celkové 
vytápěné podlahové plochy budov 
s celkovou užitkovou podlahovou plochou 
nad 250 m2 ve vlastnictví veřejných 
subjektů příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. de

Odůvodnění

Budovy, které nejsou vytápěné, jako například sklady, by měly být z požadavků na provádění 
renovací na podporu energetické účinnosti vyjmuty.

Pozměňovací návrh 495
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

ve vlastnictví veřejných subjektů 
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.
Alternativně k 3% požadavku renovací lze 
odpovídajícím způsobem provést rozsáhlé 
zlepšení energetické účinnosti 
prostřednictvím opatření uplatňovaných 
na stávajícím fondu budov, avšak v tomto 
případě se odečítá od 3% podílu zvýšení 
spotřeby energie v důsledku odvětrávacích 
zařízení s cílem dodržet požadavky na 
vnitřní ovzduší.

Or. fi

Odůvodnění

Nákladová efektivnost vyžaduje, aby byla zlepšení prováděna jako součást základní údržby, a 
renovace, které šetří energii, musí být modernizované tak, aby vyhověly základním potřebám 
renovovaných budov. Odvětrávací zařízení instalovavná s cílem vyhovět požadavkům na 
vnitřní kvalitu ovzduší zvyšují spotřebu energie. Přísnější úroveň energetické účinnosti rovněž 
předpokládá investice do kontroly vlhkosti, aby se předcházelo nebezpečí vlhnutí a vzniku 
plísní.

Pozměňovací návrh 496
Miloslav Ransdorf



PE475.929 58/100 AM\883474CS.doc

CS

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V zájmu splnění vnitrostátního plánu 
uvedeného v článku 3a a aniž by byl 
dotčen článek 9 směrnice 2010/31/EU, 
členské státy zajistí, aby počínaje 
1. lednem 2014 byla každoročně 
kompletně renovována či byla zahájena 
postupná kompletní renovace minimálně
3 % celkové podlahové plochy budov ve 
vlastnictví nebo v užívání veřejných 
subjektů.

„kompletní renovací“ modernizace, která 
sníží primární spotřebu energie dané 
budovy alespoň o 40 % ve srovnání se 
spotřebou před provedením renovace;
Energetická náročnost budovy se vypočítá 
v souladu s metodikou vytvořenou 
členskými státy na základě článku 3 
směrnice 2010/31/EU.
Kompletní renovace (a postupná 
kompletní renovace) by měla případně 
zohledňovat obvodový plášť, vybavení 
budovy, provoz a údržbu a chování 
spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 497
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly postupně 
kompletně renovovány budovy ve 
vlastnictví jejich veřejných subjektů na 
všech úrovních administrativy tak, aby 
každoroční úspory energie ve srovnání
s celkovou spotřebou energie za 
předcházející rok dosáhly nejméně 3 %, 
s cílem splnit požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené 
příslušným členským státem podle článku 
4 směrnice 2010/31/EU. Tento 3% podíl se 
vypočítává z celkové roční spotřeby 
energie budovy a uplatní se u budov
s celkovou užitkovou podlahovou plochou 
nad 250 m2 ve vlastnictví veřejných 
subjektů příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 

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

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

podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2

ve vlastnictví veřejných subjektů 
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU. Zvláštní 
pozornost by měla být věnována zajištění 
dobré kvality vnitřního ovzduší 
prostřednictvím vhodných požadavků na 
odvětrávání a na využívání stavebních 
materiálů, vybavení a výrobků s nízkými 
emisemi.

Or. en

Pozměňovací návrh 499
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byla každoročně 
renovována 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů nebo v nichž sídlí tyto subjekty,
přičemž přednostně budou renovovány ty 
budovy, u nichž lze prostřednictvím vyšší 
energetické účinnosti dosáhnout 
největších úspor energie, s cílem splnit 
požadavky na minimální energetickou 
náročnost stanovené příslušným členským 
státem podle článku 4 směrnice 
2010/31/EU. Tento 3% podíl se vypočítává 
z celkové podlahové plochy budov ve 
vlastnictví veřejných subjektů příslušného 
členského státu, která k 1. lednu každého 
roku nesplňuje vnitrostátní požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené podle článku 4 směrnice 
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2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Mario Pirillo

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. it

Pozměňovací návrh 501
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

Požadavky uvedené v čl. 4 odst. 1 by se měly vztahovat jen na prostory/plochy, které 
nevyžadují vytápění, případně chlazení.

Pozměňovací návrh 502
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy stanoví 
konkrétní cíle modernizace v souladu se 
svými vnitrostátními akčními plány pro 
zvýšení energetické účinnosti. Cíle 
modernizace stanoví, jaký podíl celkové 
podlahové plochy budov ve vlastnictví 
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stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2

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

jejich veřejných subjektů bude každoročně 
renovován, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU Cíl 
modernizace se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2

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

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byla každoročně 
renovována 3 % celkové podlahové plochy 
veřejných budov ve vlastnictví jejich 
ústřední vlády, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 
500 m2, a následně od 1. července 2015 
nad 250 m2, ve vlastnictví ústřední vlády
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 504
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. V rámci vnitrostátních plánů 
uvedených v článku 3a a aniž by byl 
dotčen článek 7 směrnice 2010/31/EU, 
členské státy zajistí, aby počínaje 
1. lednem 2014 byla každoročně 
renovována 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek by se měl odkazovat zpět na navrhovaný článek 3a. Neexistuje žádný důvod, 
proč by neměly být do výpočtu cíle zahrnuty všechny veřejné budovy. Členské státy mají stále 
možnost se svobodně rozhodnout, které budovy budou renovacím podléhat.

Pozměňovací návrh 505
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byla konečná 
spotřeba energie budov ve vlastnictví 
jejich veřejných subjektů nebo v nichž sídlí 
tyto subjekty každoročně snížena o 3 %.

Or. fr

Pozměňovací návrh 506
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ve vlastnictví veřejných subjektů
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 bylo každé čtyři 
roky renovováno 8 % celkové podlahové 
plochy budov ve vlastnictví jejich 
veřejných subjektů, s cílem splnit 
požadavky na minimální energetickou 
náročnost stanovené příslušným členským 
státem podle článku 4 směrnice 
2010/31/EU. Tento 8% podíl se vypočítává 
z celkové podlahové plochy budov 
s celkovou užitkovou podlahovou plochou 
nad 500 m2, a následně od 31. prosince 
2018 nad 250 m2, ve vlastnictví ústřední 
vlády příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
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článku 4 směrnice 2010/31/EU. článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 507
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 508
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 



AM\883474CS.doc 67/100 PE475.929

CS

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

2010/31/EU, členské státy zajistí, aby se do 
roku 2020 zvýšila energetická účinnosti 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů o 20 %.

Or. ro

Pozměňovací návrh 509
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ve vlastnictví veřejných subjektů 
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU a čl. 3 odst. 1a této směrnice, 
členské státy zajistí, aby počínaje 
1. lednem 2014 byla každoročně 
renovována 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2

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

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu, kterým se vkládá čl. 3 odst. 1a.

Pozměňovací návrh 510
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby se 
počínaje 1. lednem 2014 každoročně
snížila spotřeba energie budov ve 
vlastnictví jejich veřejných subjektů nebo 
v nichž sídlí tyto subjekty o 3 %, s cílem 
splnit požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené 
příslušným členským státem podle článku 
4 směrnice 2010/31/EU. Tento 3% podíl se 
vypočítává z celkové spotřeby budov ve 
vlastnictví veřejných subjektů příslušného 
členského státu nebo v nichž sídlí tyto 
subjekty, která k 1. lednu každého roku 
nesplňuje vnitrostátní požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené podle článku 4 směrnice 
2010/31/EU.  

Or. ro

Pozměňovací návrh 512
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ve vlastnictví veřejných subjektů 

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byla renovována
každým rokem v průměru alespoň 
2 % celkové podlahové plochy budov ve 
vlastnictví jejich veřejných subjektů,
s cílem splnit požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené 
příslušným členským státem podle článku 
4 směrnice 2010/31/EU. Tento 2% podíl se 
vypočítává z celkové podlahové plochy 
budov s celkovou užitkovou podlahovou 
plochou nad 250 m2 ve vlastnictví 
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příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

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

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k napjatým vnitrostátním rozpočtům a nutné prvotní úrovni investic by bylo uložení 
3% míry renovací příliš velkou zátěží.

Pozměňovací návrh 513
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy uplatní jedno 
z ustanovení podle písmen a) a b):

a) členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 vypracují a zpřístupní veřejnosti 
soupis budov ve vlastnictví jejich 
veřejných subjektů, ve kterém bude 
uvedeno:
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– podlahová plocha v m2 a
– energetická náročnost každé budovy.
Počínaje 1. lednem 2014 členské státy 
zajistí, aby byly každoročně renovovány
3% celkové podlahové plochy budov ve 
vlastnictví státu, s cílem splnit požadavky 
na minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2

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

Členské státy mohou započítat nadbytek 
renovované podlahové plochy budov 
v daném roce tak, jako by byl renovován 
v jakémkoliv ze dvou předchozích nebo 
následujících let.
b) Počínaje 1. lednem 2014 členské státy 
zajistí, aby budovy nad 250 m2 ve 
vlastnictví státu, které nesplňují alespoň 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené daným členským 
státem s cílem nalézt ekonomicky 
nejvýhodnější řešení při uplatnění článku 
4 směrnice 2010/31/EU, byly renovovány, 
s cílem snížit jejich energetickou spotřebu 
alespoň o 40 % do roku 2020.

Or. fr

Odůvodnění

Le secteur public peut jouer un rôle exemplaire pour accélérer la rénovation du parc existant 
et diminuer sa consommation d’énergie. Il semble donc possible de soutenir la recherche 
d’un niveau d’ambition élevé dans ce domaine. Cependant, la proposition de la Commission 
nécessite des modifications dans le sens d'une plus grande flexibilité sur le plan de la méthode 
et du champ d'application.Cet amendement introduit un nouveau paragraphe 1b, permettant 
aux États membres de mettre en œuvre une solution alternative, fondée sur l’approche la plus 
efficace en termes de coûts.Il semble en effet plus efficace et moins coûteux de tendre vers une 
réduction globale ambitieuse de la consommation énergétique du parc de bâtiments publics
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sur l’ensemble de la période, c’est-à-dire à l’horizon 2020, sans s’imposer nécessairement un 
rythme annuel régulier.De plus, le champ d'application devrait être restreint. Il conviendrait 
de distinguer au sein du parc des bâtiments publics les bâtiments de l’Etat, les bâtiments 
appartenant aux collectivités locales et le cas particulier des logements sociaux.

Pozměňovací návrh 514
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby do
1. ledna 2021 bylo renovováno 21 %
celkové podlahové plochy budov ve 
vlastnictví jejich veřejných subjektů, 
s cílem splnit požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené 
příslušným členským státem podle článku 
4 směrnice 2010/31/EU. Tento 21% podíl
se vypočítává z celkové podlahové plochy 
budov s celkovou užitkovou podlahovou 
plochou nad 250 m2 ve vlastnictví 
veřejných subjektů příslušného členského 
státu, která k 1. lednu 2014 nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 515
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 

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

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

počínaje 1. lednem 2014 byla každoročně 
renovována 3 % celkové podlahové plochy 
níže uvedených budov, s cílem splnit 
požadavky na minimální energetickou 
náročnost stanovené příslušným členským 
státem podle článku 4 směrnice 
2010/31/EU. Tento 3% podíl se vypočítává 
z celkové vytápěné a/nebo chlazené
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2

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

Or. en

Pozměňovací návrh 516
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Netýká se českého znění.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 517
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech musí být náklady v důsledku renovování obytných budov ke 
zvýšení jejich energetické účinnosti vždy přeneseny na nájemníky. Návrh Komise by tudíž vedl 
ke zvýšení nájmů – což by výrazně zhoršilo problém energetické chudoby – a nutilo by to 
mnoho rodin a jednotlivců, aby se přestěhovali. Ačkoli by obytné budovy měly být určitě také 
renovovány, aby se staly energeticky účinnější, přísné požadavky navrhované Komisí je třeba 
zamítnout.

Pozměňovací návrh 518
Lambert van Nistelrooij
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU či bod odůvodnění 13, členské 
státy zajistí, aby počínaje 1. lednem 2014 
byla každoročně renovována 3 % celkové 
podlahové plochy budov ve vlastnictví 
jejich veřejných subjektů, s cílem splnit 
požadavky na minimální energetickou 
náročnost stanovené příslušným členským 
státem podle článku 4 směrnice 
2010/31/EU. Tento 3% podíl se vypočítává 
z celkové podlahové plochy budov 
s celkovou užitkovou podlahovou plochou 
nad 250 m2 ve vlastnictví veřejných 
subjektů příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla přihlédnout zejména k individuálním výchozím pozicím členských států, 
konkrétně jejich hospodářským výsledkům a včasnosti přijímaných opatření, což je uvedeno 
v bodu odůvodnění 13.

Pozměňovací návrh 519
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byla každoročně 
renovována 2 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
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minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2

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

minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 2% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 m2

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

Or. en

Pozměňovací návrh 520
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byla každoročně 
renovována 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů nebo v nichž sídlí tyto subjekty, 
s cílem splnit požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené 
příslušným členským státem.

Or. en
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Pozměňovací návrh 521
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byla každoročně
renovována 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 
1 000 m2 ve vlastnictví veřejných subjektů 
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

Or. de

Odůvodnění

Je rozumnější renovovat nejprve rozsáhlé budovy ve veřejném vlastnictví. Kritérium 250 m2 je 
příliš nízké.

Pozměňovací návrh 522
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 

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

budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU. 
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov ve vlastnictví 
veřejných subjektů příslušného členského 
státu, která k 1. lednu každého roku 
nesplňuje vnitrostátní požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené podle článku 4 směrnice 
2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 523
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byl při realizaci 
opatření na zlepšení energetické účinnosti 
veřejných budov zohledněn obvodový 
plášť jako celek, včetně vybavení, provozu 
a údržby budovy, a také chování těch, kdo 
budovu užívají, a rovněž renovace.

Or. en

Pozměňovací návrh 524
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti veřejných 
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budov nákladově efektivní.

Or. en

Pozměňovací návrh 525
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 4. – odst. 1 – pododstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou v zájmu toho, aby 
byl dostatek času na odbornou přípravu 
pracovníků v oblasti energetiky, například 
těch, kteří budou posuzovat energetickou 
náročnost budov, a těch, kdo budou 
v budovách realizovat opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, povolit, aby se 
dosažení cíle 3 % průměrovalo za 
posledních pět let, přičemž bude možné 
převádět nadbytek úspor z jednoho období 
pro dosažení cíle do období dalšího, aby se 
tak zabránilo přerušování a opětovnému 
zahajování kroků.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení odstavce 1 se vztahují na 
budovy ve vlastnictví orgánů, institucí a 
agentur EU.

Or. en
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Pozměňovací návrh 527
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V souladu s čl. 4 odst. 2 směrnice 
2010/31/EU se členské státy mohou 
rozhodnout, že nestanoví nebo nebudou 
uplatňovat požadavky uvedené v odstavci 
1 u těchto kategorií budov:
a) budovy úředně chráněné jako součást 
vymezeného prostředí nebo vzhledem k 
jejich zvláštní architektonické nebo 
historické hodnotě, pokud by splnění 
některých minimálních požadavků na 
energetickou náročnost nepřijatelně 
změnilo jejich charakter nebo vzhled;
b) budovy užívané jako místa bohoslužeb 
a pro náboženské účely;
c) dočasné budovy s dobou užívání dva 
roky nebo méně, průmyslové provozy, 
dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti;
d) budovy, které jsou užívány nebo určeny 
k užívání buď kratšímu než čtyři měsíce 
v roce, nebo případně k využívání na 
omezenou část roku, a jejichž odhadovaná 
spotřeba energie je nižší než 25 % ze 
spotřeby, k níž by došlo při celoročním 
užívání;
e) samostatně stojící budovy s celkovou 
užitnou podlahovou plochou menší než 
50 m2;
f) budovy, u nichž není renovace 
z technických důvodů vhodná.

Or. en
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Pozměňovací návrh 528
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgány EU budou následovat 
příkladu veřejného sektoru a zajistí, aby 
byla energetická účinnost jejich budov při 
kompletní rekonstrukci navýšena tak, že 
se z nich stanou budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie, jak jsou definovány 
v čl. 2 odst. 2 směrnice 2010/31/EU, či 
budovy v nejvyšší kategorii energetické 
účinnosti, jak jsou definovány v dané 
zemi, kde je budova umístěna.
Orgány EU do 31. prosince 2018 zajistí, 
aby všechny budovy, v nichž sídlí nebo 
které vlastní, byly budovami s téměř 
nulovou spotřebou energie či 
přinejmenším splňovaly požadavky 
nejvyšší kategorie energetické účinnosti, 
jak jsou definovány v dané zemi, kde je 
budova umístěna.

Or. en

Odůvodnění

Orgány EU by měly jít příkladem a renovovat své vlastní budovy tak, aby měly co nejvyšší 
energetickou účinnost. Stejně tak by, v zájmu úspory peněz daňových poplatníků, měly sídlit 
v budovách, které mají naprosto minimální spotřebu energie. Datum 31. prosince 2018 
vychází z nejnovějšího Metodického srovnávacího rámce k vypočtení optimálních úrovní 
podle směrnice o energetické náročnosti budov, v jehož čl. 9 odst. 1 je stanoven požadavek, 
aby veřejné orgány od tohoto data vlastnily nové budovy se spotřebou energie blížící se nule.

Pozměňovací návrh 529
Patrizia Toia

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

1a. Za účelem splnění 3% cíle platného 
pro veřejné budovy vytvoří členské státy 
vnitrostátní mechanismus pro sdílení 
úsilí. Při vytváření tohoto mechanismu 
přihlížejí k finančním zdrojům 
regionálních a místních orgánů a 
k praktickým možnostem renovace daných 
budov. Podporují příslušné regionální a 
místní veřejné subjekty, např. zlepšením 
přístupu k uzavírání smluv a internímu 
uzavírání smluv („intracting“).

Or. en

Pozměňovací návrh 530
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Požadavky uvedené v čl. 4 odst. 1 se 
nevztahují na podniky ve veřejném 
vlastnictví, které soutěží s účastníky 
soukromého trhu. Obdobně se nevztahují 
na stavební firmy ve veřejném vlastnictví 
v bytové výstavbě.

Or. de

Odůvodnění

Vyhovění požadavkům by podniky ve veřejném vlastnictvím a stavební firmy ve veřejném 
vlastnictví v bytové výstavbě znevýhodňovalo vůči soukromých protějškům, a tudíž by byla 
narušována hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh 531
Teresa Riera Madurell, Alejo Vidal-Quadras
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jestliže již veřejný subjekt má pro své 
budovy vypracovanou strategii 
energetické účinnosti založenou na jiném 
parametru a přitom lze očekávat, že 
taková strategie přinese úspory energie 
srovnatelné či vyšší než úspory, jež by 
mělo přinést naplnění cíle renovací, pak 
členský stát umožní tomuto veřejnému 
subjektu, aby pokračoval dle této strategie 
i nadále.

Or. en

Pozměňovací návrh 532
Daniel Caspary, Markus Pieper

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jestliže veřejný subjekt již má 
vypracovaný plán energetické účinnosti 
pro své budovy, u kterého lze 
předpokládat, že bude dosaženo stejného 
zvýšení energetické účinnosti jako 
v přístupu založeném na renovacích, 
členské státy umožní tomuto veřejnému 
subjektu pokračovat dál v realizaci plánu.

Or. de

Pozměňovací návrh 533
Lena Kolarska-Bobińska

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

1a. Členské státy se mohou rozhodnout, že 
nestanoví nebo nebudou uplatňovat 
požadavky uvedené v odstavci 1 na budovy 
úředně chráněné vzhledem k jejich 
zvláštní architektonické či historické 
hodnotě. Chráněné budovy by měly být 
zařazeny na soupis uvedený v odstavci 3 
včetně údaje o svém statusu.

Or. en

Pozměňovací návrh 534
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Orgány EU zlepší do roku 2015 
energetickou úroveň budov, které vlastní, 
tak, aby odpovídala nejvyšší kategorii 
energetické účinnosti, jak je definována 
v dané zemi, kde je budova umístěna.

Or. en

Pozměňovací návrh 535
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud se opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti týkají veřejných 
budov, jako jsou například zařízení denní 
péče, je nutné provádět posouzení dopadu 
na zdraví.
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 536
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Jestliže již členský orgán má pro své 
budovy vypracovanou strategii 
energetické účinnosti založenou na jiném 
parametru, například úspoře na vytápěný 
a/nebo chlazený metr čtvereční, a přitom 
lze očekávat, že taková strategie přinese 
úspory energie srovnatelné či vyšší než 
úspory, které by mělo přinést naplnění cíle 
renovací, pak členský stát umožní tomuto 
členskému orgánu, aby pokračoval dle 
této strategie i nadále.

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Následující budovy a památky se do 
výpočtu 3% tempa renovace, jak je 
definováno v čl. 4 odst. 1 této směrnice, 
nezahrnují:
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a) historické budovy a památky uvedené 
na seznamu,
b) budovy, jež veřejné orgány zakoupily za 
účelem demolice.

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Při stanovení cílů uvedených v čl. 4 
odst. 1 musí být uznány doposud dosažené 
výsledky v oblasti energetické účinnosti 
jako přínosné a bude se k nim přihlížet. 
Všechny existující strategie a úsilí na 
podporu zlepšení energetické účinnosti 
budov zavedené a realizované po 1. lednu 
2005 musí být proto vzaty v potaz.

Or. de

Odůvodnění

Současné nebo předchozí úsilí členských států při renovaci budov, aby se staly energeticky 
účinnější, by mělo být považováno za přínosné, a tudíž vzato při stanovování cílů v potaz. 
Klimatický a energetický balíček (rozhodnutí 406/2009/ES), který vstoupil v platnost v červnu 
2009, je navržen tak, aby umožnil splnění cílů 20-20-20. Balíček je tvořen čtyřmi 
legislativními akty a stanovuje rok 2005 jako referenční rok pro cíle, jichž má být dosaženo.

Pozměňovací návrh 539
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy vyzvou další subjekty 
veřejného sektoru, aby přijaly cíle 
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popsané v odstavci 1, je-li takový postup 
nákladově efektivní a technicky 
proveditelný.

Or. en

Pozměňovací návrh 540
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy budou podporovat 
veřejné subjekty v jejich úsilí o splnění 
požadavků uvedených v odstavci 1. Tato 
podpora bude sestávat z finančních 
opatření vyžadovaných k zabránění tomu, 
aby renovační opatření vytvářela sociální 
útrapy, zejména v důsledku zvýšení nájmu 
pro sociální bydlení. 

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění cíle návrhu, kde důraz je kladen na renovace budov obývaných sociálně slabými 
nájemníky, kteří, vzhledem ke své finanční situaci, nemohou napomáhat financování drahých 
investic do opatření na podporu úspor energie, i když ve střednědobém horizontu by měli tyto 
osoby těžit z nižších nájmů zahrnujících vytápění.

Pozměňovací návrh 541
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy by měly zajistit, aby byla 
opatření ke zlepšení energetické účinnosti 
přednostně zaměřena na veřejné subjekty, 
jejichž majetek dosahuje nejnižší 
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energetické účinnosti. Veřejné subjekty by 
se měly vynasnažit o upřednostnění 
budov, které jsou nejvíce energeticky 
náročné.

Or. en

Pozměňovací návrh 542
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 543
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fi
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Odůvodnění

Pokud procentní požadavek renovací uvedený v čl. 4 odst. 1 bude vypuštěn, není odstavec 2 
nutný.

Pozměňovací návrh 544
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de
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Pozměňovací návrh 546
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Dosahování souladu s požadovaným 
tempem renovace ve výši 2 % bude 
posouzeno přijetím průměrného ročního 
tempa renovace za období 2014 až 2020. 
Členské státy si mohou započítat renovace
veřejných budov provedené od roku 2005 
(„včasná opatření“) přiměřeně ke svému 
tempu renovace.

Or. de

Odůvodnění

Přísné roční tempo renovace je neralistické a nezohledňuje okolnosti v jednotlivých členských 
státech. A hlavně návrh Komise přehlíží dosavadní vynaložené úsilí členskými státy, aby 
renovovaly své veřejné budovy („včasná opatření“), díky nimž dosáhly v oblasti energetické 
účinnosti vynikajících výsledků.

Pozměňovací návrh 547
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy mohou v zájmu zajištění 
flexibility svým veřejným subjektům 
povolit, aby svůj roční cíl 3 % uvedený 
v odstavci 1 vypočítaly jako průměr
renovované podlahové plochy budov za 
období předchozích pěti let.

Or. en
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Odůvodnění

Zprůměrování cíle 3 % renovací za dobu pěti let by veřejným orgánům poskytlo větší prostor 
pro jejich investiční rozhodnutí a rozpočtové plánování.

Pozměňovací návrh 548
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy mohou svým veřejným 
subjektům povolit, aby ke svým ročním 
úsporám energie započítali nadbytek 
ušetřené energie v daném roce tak, jako by 
byla dosažena v jakémkoliv ze dvou 
předchozích nebo následujících let.

Or. ro

Pozměňovací návrh 549
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy povzbuzují při náležitém 
zohlednění jejich administrativní svobody 
místní a regionální orgány a sdružení 
sociálního bydlení, aby prováděly 
programy zaměřené na renovaci jejich 
budov pro účely energetických úspor, 
v souladu s postupy uvedenými v odstavci 
1.

Or. fr
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Odůvodnění

Budovy ve vlastnictví místních a regionálních orgánů a sdružení sociálního bydlení je třeba 
na dobrovolném a nepovinném základě zapojit do realizace příkladných opatření, která jsou 
směrnicí navrhována. 

Pozměňovací návrh 550
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy mohou svým veřejným 
subjektům povolit, aby ke svému ročnímu 
tempu renovace započítali nadbytek 
renovované podlahové plochy budov 
v daném roce tak, jako by byl renovován 
v jakémkoliv ze dvou předchozích nebo 
následujících let; renovovanou 
podlahovou plochu budov za období 
2010–2013 lze započítat do roku 2014.

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy a orgány Evropské unie, 
její subjekty, úřady a agentury, mohou 
svým veřejným subjektům povolit, aby ke 
svému ročnímu tempu renovace započítali 
nadbytek renovované podlahové plochy 
budov v daném roce tak, jako by byl 
renovován v jakémkoliv ze dvou 
předchozích nebo následujících let.
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Pozměňovací návrh 552
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Bernd Lange
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Časový rámec, v němž si členské státy mohou započítávat nadbytek dosažený v daném roce 
k jejich ročnímu tempu renovace, by měl být rozšířen na čtyři roky před dotyčným rokem a po 
něm, aby bylo možné zohlednit dlouhodobý charakter projektu, který se týká nemovitosti.

Pozměňovací návrh 555
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Přístup založený na dvouletém období ve svém dopadu vylučuje kompletní renovaci. Členské 
státy by měly mít možnost, aby takové renovace zahrnovaly, jelikož z pohledu dlouhodobé 
politiky energetické účinnosti ve stavebnictví je zahrnovat tato opatření zcela nezbytné.
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Pozměňovací návrh 556
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 557
Markus Pieper, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy a jejich veřejné subjekty by měly mít více prostoru, co se týče jejich plánování 
investic do rekonstrukcí, pochopitelně za předpokladu, že vnitrostátní cíl lze zajistit.

Pozměňovací návrh 558
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 560
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Jako alternativní přístup k odstavci 1 
mohou členské státy učinit jiná opatření 
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k dosažení rovnocenného ročního zlepšení 
energetické náročnosti veřejných budov, 
jak je požadováno v odstavci 1. Členské 
státy mohou upřednostnit renovace budov 
ve vlastnictví jejich veřejných subjektů, na 
základě nejvíce nákladově efektivního 
zlepšení energetické náročnosti jejich 
stavebního fondu. Pro účely tohoto 
alternativního přístupu mohou odhadnout 
úspory energie, k nimž by mohlo vést 
uplatnění odstavce 1, za pomoci vhodných 
průměrných standardních hodnot pro 
energetickou spotřebu budov před 
renovací a po ní.

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Veřejné subjekty by měly mít možnost 
postupovat i nadále dle stávající strategie 
pro zlepšení energetické účinnosti, lze-li 
tak dosáhnout úspor srovnatelných 
s úsporami z renovované podlahové 
plochy. Při vytváření politik a opatření 
uvedených v odstavcích 1 a 2 by mělo být 
přihlédnuto k dostupnosti z pohledu 
občanů a veřejných rozpočtů. Opatření, 
která jsou nákladově nejefektivnější, by 
měla být podpořena přednostně.

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy podporují veřejnoprávní 
subjekty v tom, aby každý rok provedly 
renovaci minimálně 3 % celkové 
podlahové plochy budov v jejich 
vlastnictví.

Or. fr

Pozměňovací návrh 563
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Alternativně mohou členské státy 
zajistit v případě budov patřících jiným 
vlastníkům, aby byly renovovány nebo aby 
byla snížena celková podlahová plocha 
jejich veřejných budov.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy musí mít zaručen vysoký stupeň flexibility. Vedle toho je třeba, aby byly přijaty 
kroky, jimiž zajistí, aby byla upřednostňována opatření nákladové efektivnosti

Pozměňovací návrh 564
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou vyloučit celkovou 
podlahovou plochu těch kategorií budov, 
které jsou uvedeny v čl. 4 odst. 2 směrnice 
2010/31/EU.
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Or. en

Odůvodnění

Směrnice o energetické účinnosti by měla být v souladu se směrnicí o energetické náročnosti 
budov.

Pozměňovací návrh 565
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy podporují veřejnoprávní 
subjekty v tom, aby každý rok provedly 
kompletní renovaci u minimálně 3 % 
celkové roční spotřeby energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy podporují veřejné 
subjekty v provádění komplexních 
renovací podle článku 4.

Or. de

Pozměňovací návrh 567
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Členské státy, které se pro tento 
alternativní přístup rozhodnou, oznámí 
Komisi nejpozději do 1. ledna 2014 
alternativní opatření, která plánují 
přijmout, přičemž musí prokázat, jak by 
mohly dosáhnout rovnocenného zlepšení 
energetické náročnosti fondu budov.

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. Členské státy, které se pro tento 
alternativní přístup rozhodnou, každé tři 
roky posoudí, zda tento přístup směřuje 
k dosažení rovnocenného ročního zlepšení 
energetické náročnosti veřejných budov, 
jak je požadováno v odstavci 1, a výsledek 
tohoto posouzení oznámí Komisi. Pokud 
by alternativní přístupy přijaté členskými 
státy nedostačovaly ke splnění cíle, 
Komise může doporučit, aby členský stát 
postupoval způsobem uvedeným v odstavci 
1.

Or. en


