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Pozměňovací návrh 569
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Tento postup by byl vysoce byrokratický a pro některé členské státy by bylo dokonce nemožné 
jej splnit.

Pozměňovací návrh 570
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir 
Urutchev, Werner Langen, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 571
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

Zátěž spojená se soupisem všech budov ve veřejném vlastnictví je příliš vysoká a 
byrokratická, zejména pokud by se týkala všech ploch nad 250m2. Přínosy v oblasti úspor a 
zvyšování energetické účinnosti, o něž se usiluje, musí být zdokumentovány prostřednictvím 
souhrnné energetické výkonnosti každého členského státu.

Pozměňovací návrh 572
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

vypouští se

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

Or. de
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Odůvodnění

Jen v Německu by bylo vypracování seznamu všech přibližně 12 000 místních samospráv 
spojeno s neúměrnou zátěží

Pozměňovací návrh 573
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

vypouští se

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 574
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

3. Pro účely stanovené odstavcem 1, a aniž 
by byla dotčena směrnice 2010/31/EU, 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov jejich veřejných subjektů s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 500m2

a do 31. prosince 2018 nad 250 m2, ve 
kterém bude uvedeno:

Or. en
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Pozměňovací návrh 575
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
uskuteční energetické audity, aby mohly 
vypracovat a zpřístupnit veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

Or. en

Pozměňovací návrh 576
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 mohou 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracovat a zpřístupnit veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

Or. de

Pozměňovací návrh 577
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
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budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

budov ve vlastnictví nebo v užívání jejich 
veřejných subjektů, ve kterém bude 
uvedeno:

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví nebo v užívání jejich 
veřejných subjektů, ve kterém bude 
uvedeno:

Or. en

Pozměňovací návrh 579
Daniel Caspary

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) podlahová plocha v m2 a vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 580
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Daniel Caspary

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) energetická náročnost každé budovy. vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 582
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) energetická náročnost každé budovy. b) energetická náročnost každé budovy, 
pro níž bylo vydáno osvědčení o 
energetické náročnosti v souladu se 
směrnicí 2010/31/EU; a

Or. en

Pozměňovací návrh 583
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) případně každý oficiálně chráněný 
status, z něhož vyplývá výjimka podle
odstavce 1a;

Or. en

Pozměňovací návrh 584
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vytvoření takovýchto soupisů se však 
nevztahuje na budovy významné pro 
národní bezpečnost nebo například na 
budovy vlastněné ozbrojenými složkami.

Or. fi

Odůvodnění

Z důvodu národní bezpečnosti je důležité, aby například budovy vlastněné ozbrojenými 
složkami nebyly do soupisů zařazovány.

Pozměňovací návrh 585
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Alternativně k odstavci 1 a 2 se mohou 
členské státy za účelem zvýšení 
energetické účinnosti veřejných budov 
rozhodnout k přijetí jiných opatření. 
Roční objem zvýšení energetické účinnosti 
dosažený prostřednictvím tohoto přístupu 
musí odpovídat objemu úspor energie 
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požadovanému v odstavci 1.
Členské státy, které zvolí tuto možnost,
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2014, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, a uvedou, jakým způsobem 
dosáhnou požadovaného objemu zvýšení 
energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Tento odstavec zajišťuje, že každý členský stát bude moci používat nákladově nejefektivnější a 
nejvhodnější opatření k dosažení ročního cíle v oblasti renovací  Měl by poskytnout nezbytnou 
flexibilitu, protože mezi členskými státy existují významné rozdíly: energetická účinnost 
stávajících budov, včasná a nadcházející opatření související s prováděním směrnice o 
energetické účinnosti budov a různé potřeby renovace. Tudíž by se při provádění renovací na 
zvýšení energetické účinnosti měla vzít v úvahu celková životnost budov a další potřeby v 
oblasti renovace.

Pozměňovací návrh 586
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Alternativně k požadavkům článku 
4.1, a aniž je dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU nebo výše uvedený článek 2a, 
se členské státy mohou rozhodnout 
každoročně snížit o 3 % celkovou spotřebu 
energie ve všech budovách, jimž bylo 
vydáno osvědčení o energetické 
náročnosti podle směrnice 2010/31/EU čl. 
12.1 písm. b.

Or. en

Odůvodnění

Celková užitková podlahová plocha sotva stačí jako přibližný ukazatel možné spotřeby 
energie. Členské státy by mohly chtít založit svůj roční cíl snížení spotřeby energie na 
stávající energetické náročnosti budov.
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Pozměňovací návrh 587
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio 
Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Gaston Franco, Vladimir Urutchev, 
Werner Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou stanovit 
podmínky pro vynětí některých kategorií 
budov stanovených v čl. 4 odst. 2 směrnice 
2010/31/EU z ustanovení tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Do této výjimky patří historické, náboženské nebo dočasné budovy.

Pozměňovací návrh 588
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy vybídnou veřejné 
subjekty, které si pronajímají budovy, aby 
své stávající pronajímatele přiměly k 
energeticky účinné renovaci 
pronajímaného objektu. Veřejné subjekty 
nemohou z důvodu hospodářské soutěže 
renovovat z veřejných prostředků objekty, 
které jim pronajímají soukromí vlastníci. 

Or. de

Odůvodnění

Veřejné subjekty nemohou pronajímané budovy renovovat, ale mohou nájemce přimět k 
přijetí souvisejících opatření.
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Pozměňovací návrh 589
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy vybízí k vytvoření 
veřejně dostupného soupisu budov ve 
vlastnictví jejich veřejných subjektů, které 
mají plochu menší než 250m2 s 
uvedením:
a) podlahové plochy v m2; a
b) energetické náročnosti každé budovy, 
pokud je známa.

Or. en

Pozměňovací návrh 590
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Soupisy uvedené v odstavci 3 a 3a jsou 
přezkoumány nejméně každých pět let a 
případně aktualizovány na základě změn 
týkajících se energetické náročnosti 
budov, vlastnictví a ochranného statusu.

Or. en

Pozměňovací návrh 591
Lena Kolarska-Bobińska

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

3c. Alternativně k odstavci 1 a 2 mohou 
členské státy přijmout jiná opatření k 
dosažení rovnocenného zvýšení 
energetické účinnosti budov ve vlastnictví 
jejich veřejných subjektů, jak to vyžaduje 
odstavec 1. Členské státy mohou 
upřednostňovat renovaci budov ve 
vlastnictví jejich veřejných subjektů 
založenou na nákladově co 
nejefektivnějším zvýšení jejich energetické 
účinnosti.
Členské státy, které se rozhodnou pro 
alternativní přístup, oznámí Komisi 
nejpozději do 1. ledna 2014, jaká 
alternativní opatření plánují přijmout, a 
uvedou, jakým způsobem dosáhnou 
rovnocenného zvýšení energetické 
účinnosti budov ve vlastnictví jejich 
veřejných subjektů.

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podpoří místní veřejné 
orgány, městské i obecní orgány a další 
veřejné subjekty v tom, aby:

Or. fr

Odůvodnění

Opatření článku 4 se nemusí vztahovat pouze na velká města. Aby se zajistilo, že se pobídky 
vztahují i na venkovské oblasti, musí článek jasně uvést příslušné veřejné subjekty. Článek 
musí také evropským občanům, kteří žijí ve venkovských a někdy izolovaných oblastech, 
umožnit využívat pobídek přijímaných na vnitrostátní i místní úrovni.
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Pozměňovací návrh 593
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podpoří místní, obecní 
a další veřejné subjekty v tom, aby:

Or. ro

Pozměňovací návrh 594
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podpoří veřejné subjekty v 
tom, aby přímo či nepřímo 
prostřednictvím společností poskytujících 
energetické služby:

Or. en

Odůvodnění

Společnosti poskytující energetické služby a další subjekty poskytující tyto služby mají nejvíce 
technických odborných znalostí a operačních mechanismů, pokud jde o realizaci opatření na 
úsporu energie. Mají správné nástroje k tomu, aby se aktivizovaly jménem konečných 
zákazníků, kteří mají povinnost úspory provádět. Tento pozitivní vliv je nejlepším způsobem, 
jak otevřít trh s energetickými službami a svěřit jej spolehlivým a pečlivým technickým 
subjektům.

Pozměňovací návrh 595
Silvia-Adriana Ţicău

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

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

4. Členské státy, jakož i orgány, instituce, 
kanceláře a agentury EU, podpoří veřejné 
subjekty v tom, aby:

Or. ro

Pozměňovací návrh 596
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy podpoří městské a 
venkovské orgány a další veřejné subjekty 
v tom, aby:

Or. en

Pozměňovací návrh 597
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Veřejné subjekty:

Or. es

Pozměňovací návrh 598
Marita Ulvskog

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

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

4. Členské státy zaváží veřejné subjekty k 
tomu, aby:

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

a) přijaly integrovaný plán pro 
energetickou účinnost, samostatný nebo 
jako součást širšího plánu v oblasti 
klimatu, měst či regionů s nízkou 
spotřebou energie nebo životního 
prostředí, který bude obsahovat konkrétní 
cíle energetické účinnosti s ohledem na
trvalé zvyšování jejich energetických 
úspor a energetické účinnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 600
Mario Pirillo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
integrovaný nebo jako součást širšího 
klimatického plánu nebo projektů 
usilujících o města s nízkou spotřebou 
energie, které budou obsahovat konkrétní 
cíle energetické účinnosti s ohledem na 
trvalé zvyšování energetické účinnosti 
u tohoto subjektu;
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Or. it

Pozměňovací návrh 601
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu i snižování souvisejících nákladů 
a zvyšování přínosů vyplývajících z nižších 
výdajů; 

Or. ro

Pozměňovací návrh 602
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti a harmonogram pro 
jejich dosažení s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

Or. en
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Pozměňovací návrh 603
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího plánu
zaměřeného na klima, města nebo regiony 
s nízkou spotřebou energie nebo 
environmentálního plánu, který bude 
obsahovat konkrétní cíle energetické 
účinnosti s ohledem na trvalé zvyšování 
energetické účinnosti u tohoto subjektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti a konkrétní opatření 
s ohledem na trvalé zvyšování energetické 
účinnosti u tohoto subjektu;

Or. es

Pozměňovací návrh 605
Fiorello Provera

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

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

a) přijaly a prováděly plán pro 
energetickou účinnost, samostatný nebo 
jako součást širšího klimatického nebo 
environmentálního plánu, který bude 
obsahovat konkrétní cíle energetické 
účinnosti s ohledem na trvalé zvyšování 
energetické účinnosti u tohoto subjektu;

Or. en

Pozměňovací návrh 606
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Françoise Grossetête, Jolanta Emilia Hibner, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního 
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 
subjektu;

netýká se českého znění

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a a) zkontrolovaly a ověřily roční úroveň 
dosažení plánovaných cílů;
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Or. en

Pozměňovací návrh 608
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v rámci provádění tohoto plánu zavedly 
systém pro hospodaření s energií.

b) v rámci provádění tohoto plánu zavedly 
systém pro hospodaření s energií. Plán 
energetické účinnosti a řídící systém 
řádně zohlední zdravotní rizika a přínosná 
opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 609
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) při stavbě veřejných budov zohlednily 
emise oxidu uhličitého ze stavebních 
materiálů, spotřebu energie v souvislosti s 
výrobou stavebních materiálů, životnost a 
ekologičnost stavebních materiálů a 
podporovaly používání obnovitelných 
přírodních zdrojů ve stavebnictví, jako je 
například dřevo.

Or. fi

Odůvodnění

Stavební materiály jsou také významným faktorem, protože fáze výstavby se stále více podílí 
na celkové spotřebě energie. Podpora využívání stavebních materiálů, které mají nízké emise 
a jsou ekologické, jako je například dřevo, by snížila ekologickou zátěž vyplývající ze stavby.
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Pozměňovací návrh 610
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) v rámci provádění tohoto plánu 
zhodnotily možnost smluv o energetických 
službách s cílem dlouhodobě zachovat 
nebo zvýšit energetickou účinnost, včetně 
smluv o energetické náročnosti;

Or. fr

Pozměňovací návrh 611
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) k financování energetické účinnosti 
veřejných budov případně využily nástroje 
financování EU i modely financování 
třetích stran, jako jsou společnosti 
poskytující energetické služby;

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) zavedly smlouvy na energetické 
služby zaměřené na zachování nebo 
zvýšení energetické účinnosti v 
dlouhodobém výhledu, včetně smluv o 
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energetické náročnosti;

Or. en

Odůvodnění

Důležitou součástí této směrnice je posílit trh s energetickými službami, aby tak vznikl pákový 
efekt pro investice soukromého kapitálu do energetické účinnosti. Proto je velmi důležité, aby 
byly  veřejné subjekty vedle dalších opatření vyzývány k využívání smluv o energetické 
náročnosti k dosažení požadovaných úspor energie.

Pozměňovací návrh 613
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) využívaly společnosti poskytující 
energetické služby a smlouvy o 
energetické náročnosti k financování 
renovací a provádění svých plánů;

Or. en

Odůvodnění

Takové opatření by vyřešilo problém počátečních nákladů veřejných subjektů a podpořilo by 
růst společností poskytujících energetické služby a smlouvy o energetické náročnosti v rámci 
veřejného sektoru i využívání tohoto modelu.

Pozměňovací návrh 614
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) uváděly dodávky energie pro 
jednotlivé budovy, rozdělené podle nosičů 
energie;
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Or. es

Pozměňovací návrh 615
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) prováděly certifikaci energetické 
náročnosti ve všech budovách ve veřejném 
vlastnictví;

Or. en

Pozměňovací návrh 616
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) alternativně k písm. a) a b) provedly 
energetický audit;

Or. de

Odůvodnění

Pokud je dosahováno cílů, měla by být členským státům poskytnuta co největší flexibilita.

Pozměňovací návrh 617
Vicky Ford

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

b b) nepoužívaly opatření, která by přímo 
vedla ke zrušení nebo k omezení klíčových 
veřejných služeb pouze kvůli splnění 
opatření v oblasti energetické účinnosti 
stanovených v této směrnici;

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b b) podpořily systematický přístup k 
dosažení dodatečných dlouhodobých 
úspor energie, jež by nebyly zaměřeny jen 
na jeden produkt; 

Or. en

Pozměňovací návrh 619
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy tak zajistí, že přístup k 
iniciativám a pobídkám budou mít všichni 
jejich občané, ať bydlí kdekoli.

Or. fr

Pozměňovací návrh 620
Lambert van Nistelrooij
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tím členské státy zajistí, že přístup k 
jejich opatřením a iniciativám v oblasti 
energetické účinnosti budou mít všichni 
jejich občané, ať už jsou kdekoli.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení článku 4 by se neměla uplatňovat na velká města. Aby se zajistilo, že opatření v 
oblasti úspor energie budou prováděna i ve venkovských oblastech, měl by tento článek 
vyjasnit rozsah veřejných subjektů, kterých se týká. Článek by měl také zajistit, že 
vnitrostátních opatření v oblasti energetické účinnosti budou moci využít i občané, kteří žijí ve 
vzdálených a izolovaných oblastech.

Pozměňovací návrh 621
Frédérique Ries

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vybízí k vytvoření kritérií 
pro energeticky účinné a zdravé budovy, 
kontrolních seznamů, informačních 
kampaní a k výměně osvědčených 
postupů;

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podpořit vytváření kritérií, kontrolních seznamů a výměnu osvědčených postupů, aby 
se určily budovy, které jsou jak energeticky účinné, tak zdravé.

Pozměňovací návrh 622
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je třeba vybízet členské státy, aby 
veřejným orgánům poskytovaly 
poradenství týkající se metodiky výpočtu a 
hodnocení nákladové efektivity.

Or. en

Pozměňovací návrh 623
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Doplňkově nebo alternativně k 
odstavci 1 se mohou členské státy 
rozhodnout, že ustanovení odstavce 1 
uplatní na soukromé budovy. Za takových 
okolností musí být celková podlahová 
plocha nejméně tak velká jako podlahová 
plocha, jež by byla renovována podle 
ustanovení odstavce 1. Členské státy musí 
dokázat, že provedené soukromé renovace 
představují doplněk k tomu, co by bylo 
jinak renovováno.

Or. en

Odůvodnění

V některých zemích došlo v posledních 15 letech k masivním renovacím ve veřejném sektoru. 
Z tohoto důvodu je mnohem naléhavější renovovat soukromé budovy.

Pozměňovací návrh 624
Krišjānis Kariņš

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

4a. Doplňkově nebo alternativně k 
odstavci 1 se mohou členské státy 
rozhodnout, že ustanovení odstavce 1 
uplatní na soukromé budovy.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Orgány a instituce EU budou dávat 
dobrý příklad tím, že sníží vlastní spotřebu 
energie, mimo jiné zavedením 
inovativního vytápění, osvětlení, instalací 
energeticky účinných přístrojů a 
zavedením procesů méně náročných na 
zdroje. V případě budov budou využívat 
obnovitelné zdroje energie, pokud to bude 
možné, a sníží úroveň jejich energetické 
náročnosti tak, aby do roku 2015 spadaly 
do nejlepší výkonnostní třídy (jak je 
definována v zemi, kde se budova 
nachází). 

Or. en

Pozměňovací návrh 626
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Pokud je to technicky možné a 
nákladově účinné, měly by členské státy 
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upřednostňovat energeticky účinná 
opatření, včetně izolace, pro rezidenční 
nemovitosti ve veřejném vlastnictví, v 
nichž bydlí klíčoví zaměstnanci veřejného 
sektoru, včetně vojenských zaměstnanců, 
jejichž pracovní podmínky vyžadují, aby v 
takové budově bydleli.

Or. en

Pozměňovací návrh 627
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy mohou provádění výše 
uvedených ustanovení částečně nebo plně 
vyloučit  u památkově chráněných budov, 
pokud by dodržení minimálních 
ustanovení v oblasti energetické účinnosti 
výrazně změnilo jejich charakter nebo 
vzhled.

Or. de

Odůvodnění

Vnější izolace například památkově chráněné roubenky by neměla být nařizována právními 
předpisy EU. 

Pozměňovací návrh 628
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Pokud to některý z členských států 
Komisi předloží ke schválení, bude 
evropské financování opatření v oblasti 
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energetické účinnosti z EFRR nebo jiných 
zdrojů osvobozeno od požadavků na 
spolufinancování nebo budou  tyto 
požadavky sníženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 629
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 b. Členské státy zajistí, aby přístup k 
opatřením a iniciativám v oblasti 
energetické účinnosti měly veřejné 
subjekty jak ve městech, tak na venkově.

Or. en

Pozměňovací návrh 630
Giles Chichester

Návrh směrnice
Článek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 a
Aniž je dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy provádějí 
stanovené vnitrostátní plány pro renovaci 
budov ve vlastnictví nebo v užívání 
veřejných subjektů. Tyto plány zajistí 
měřitelné snížení poskytované nebo 
konečné spotřeby energie (kwh a kwh/m2

nebo rovnocenné), jak stanoví směrnice 
2010/32/ES příloha 1, nejméně o 20 % do 
roku 2020, o 40 % do roku 2030 a o 80 % 
do roku 2045. 
V rámci těchto plánů budou všechny 
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budovy ve vlastnictví nebo v užívání 
vnitrostátních, regionálních a místních 
orgánů, které budou od 1. ledna 2014 
procházet pravidelnými modernizacemi 
(například z důvodu stáří, špatné kvality 
nebo vysoké náročnosti), procházet také 
energetickými renovacemi, jež povedou k 
výše uvedenému snížení spotřeby energie.
Při plnění požadavků stanovených v 
odstavci 1 členské státy zajistí, že 
hloubkové renovace budou provedeny 
vždy, když to bude technicky možné 
(nejprve v případě energeticky 
nejnáročnějších budov), a že renovace 
budou zahrnovat všechna ekonomicky 
odůvodnitelná opatření. Tyto renovace se 
uskuteční v takovém tempu a hloubce, jež 
povedou k předpokládanému nebo 
odhadovanému snížení energetické 
náročnosti celého souboru veřejných
budov o průměrně nejméně 2,5 % ročně 
do roku 2030 i poté.

Or. en

Pozměňovací návrh 631
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nakupování veřejnými subjekty vypouští se
Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh 632
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž je dotčena směrnice 2004/18/ES, v 
níž se již uplatňují normy v oblasti 
energetické účinnosti, členské státy zajistí, 
aby veřejné subjekty nakupovaly pouze 
výrobky, služby a budovy s vysokou 
energetickou účinností, s ohledem na 
nákladovou efektivitu, hospodářskou 
proveditelnost a technickou vhodnost i 
dostatečnou konkurenceschopnost, jak je 
uvedeno v příloze III. V případě výrobků, 
na něž se nevztahují evropské předpisy 
pro označování energetické účinnosti, by 
se veřejné subjekty měly snažit zohlednit 
energetickou účinnost svých nákupů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 633
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Vzhledem k tomu, že veřejné subjekty 
mohou fungovat jako velmi významné 
příklady pro zbytek společnosti, mohou 
podpořit nové, inovativní energeticky 
účinné produkty a služby a jsou 
odpovědné za významnou část vnitrostátní 
spotřeby energie, členské státy zajistí, aby 
veřejné subjekty nakupovaly a investovaly
pouze do výrobků, služeb a budov s 
nejvyšší energetickou účinností, jak je 
uvedeno v příloze III.

Or. en
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Pozměňovací návrh 634
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty v 
souladu se směrnicemi o veřejných 
zakázkách nakupovaly výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III.
Zároveň je třeba zohledňovat nákladovou 
efektivitu, ekonomickou proveditelnost a 
technickou způsobilost i dostatečnou 
konkurenci. 

Or. de

Odůvodnění

Aby se zajistilo řádné zacházení s veřejnými prostředky, měly by veřejné subjekty při svých 
nákupech nejvíce dbát na hospodárnost. Dále by tato legislativní novinka měla platit pouze v 
rámci platných směrnic o veřejných zakázkách a v souladu s nimi.

Pozměňovací návrh 635
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby a 
budovy s vysokou energetickou účinností, 
s ohledem na nákladovou efektivitu 
založenou na analýze životního cyklu, 
ekonomickou proveditelnost a technickou 
vhodnost i na dostatečnou 
konkurenceschopnost, jak je uvedeno v 
příloze III.

Or. en
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Pozměňovací návrh 636
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy usilují o to, aby veřejné 
subjekty pokud možno nakupovaly pouze 
výrobky, služby a budovy s vysokou 
energetickou účinností, jak je uvedeno 
v příloze III. Zároveň musí zohledňovat 
jak plnění veřejného rozpočtu, tak zásadu 
řádného finančního řízení pro podniky.

Or. de

Pozměňovací návrh 637
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby a 
budovy s vysokou energetickou účinností, 
jak je uvedeno v příloze III. Při 
nabídkových řízeních na smlouvy v oblasti 
služeb vyhodnotí veřejné subjekty možnost 
uzavřít dlouhodobé smlouvy o energetické 
náročnosti, jak je uvedeno ve čl. 14 písm. 
b.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné subjekty by se měly vyhýbat smlouvám, které se zaměřují pouze na krátkodobá 
opatření nebo se týkají pouze výměny technického zařízení a neobsahují opatření v oblasti 
provozu a údržby. Komplexní akce zahrnující několik dlouhodobých opatření současně vedou 
k větším úsporám energie a jsou nákladově efektivnější než několik oddělených opatření. 
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Odkaz na čl. 14 písm. b, jež vyžaduje, aby členské státy uzavíraly modelové smlouvy o 
energetické náročnosti, zvyšuje koherenci textu. 

Pozměňovací návrh 638
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby a 
budovy s vysokou energetickou účinností, 
s ohledem na nákladovou efektivitu, 
ekonomickou proveditelnost a technickou 
vhodnost i na dostatečnou 
konkurenceschopnost, jak je uvedeno v 
příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh 639
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby a 
budovy s vysokou energetickou účinností, 
a zároveň zohlední nákladovou efektivitu, 
ekonomickou proveditelnost a technickou 
vhodnost i dostatečnou 
konkurenceschopnost, jak je uvedeno v 
příloze III.

Or. en

Odůvodnění

Znění je uvedeno v příloze III, ale je třeba jej více zdůraznit.
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Pozměňovací návrh 640
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, pokud je to technicky, funkčně 
a ekonomicky proveditelné, jak je uvedeno 
v příloze III. 

Or. en

Pozměňovací návrh 641
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
do roku 2018 nakupovaly za všech 
okolností pouze výrobky, služby a budovy 
s vysokou energetickou účinností a poté s 
nejvyšší energetickou účinností, jak je 
uvedeno v příloze III.

Or. de

Pozměňovací návrh 642
Ioan Enciu

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

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

Členské státy podpoří veřejné subjekty, 
které chtějí nakupovat zejména výrobky, 
služby a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III.

Or. ro

Pozměňovací návrh 643
Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
– při zohlednění hospodárnosti –
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III.

Or. de

Pozměňovací návrh 644
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner 
Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III, a 
zohlední optimální úroveň nákladů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 645
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do 1. ledna 2014 členské státy zajistí, aby 
veřejné subjekty nakupovaly nebo si 
najímaly pouze výrobky, služby a budovy 
s vysokou energetickou účinností, jak je 
uvedeno v příloze III.

Or. en

Pozměňovací návrh 646
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 647
Daniel Caspary, Markus Pieper

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
přednostně nakupovaly výrobky, služby 



PE475.932v01-00 38/100 AM\883489CS.doc

CS

a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III.

a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III.

Or. de

Pozměňovací návrh 648
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Energetická účinnost vyžaduje účinné systémy, a nejenom účinné výrobky - například k 
účinnému a vhodně dimenzovanému ústřednímu topení nepatří jen účinný kotel.

Pozměňovací návrh 649
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Původní znění bylo příliš restriktivní.
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Pozměňovací návrh 650
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 5. – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při nákupu výrobků, služeb a budov je 
třeba dát přednost energetické účinnosti 
celého souboru nebo skupiny nákupů 
před energetickou účinností jednotlivého 
nákupu, s ohledem na technickou 
vhodnost a zamýšlené použití.

Or. en

Pozměňovací návrh 651
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 5. – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto článku se vztahují 
pouze na veřejné smlouvy, jejichž 
odhadovaná hodnota (bez započítání daně 
z přidané hodnoty) je stejná nebo vyšší než 
limity stanovené ve směrnici 2004/18/ES.

Or. en

Odůvodnění

V navrhovaném znění není uvedena žádná minimální hranice, a proto by se směrnice 
vztahovala na veškeré veřejné zakázky, i na ty nejmenší, což by vedlo k přílišné 
byrokratičnosti postupu.

Pozměňovací návrh 652
Bernd Lange
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Návrh směrnice
Čl. 5. – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy musí prostřednictvím 
veřejných subjektů nakupovat ty 
nejúčinnější přístroje, zejména v oblasti 
informačních technologií. K takovému 
rozhodnutí mohou přispět vnitrostátní 
normy nebo kritéria v oblasti energetické 
účinnosti.

Or. de

Odůvodnění

Oblast informačních technologií má již v současnosti mnoho nástrojů ke zvýšení energetické 
účinnosti, a proto se na ni musí zaměřovat postupy zadávání veřejných zakázek 
prostřednictvím veřejných subjektů.

Pozměňovací návrh 653
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy povinného zvyšování energetické 
účinnosti

Systémy na podporu energetické účinnosti

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí by vyžadovalo 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Pozměňovací návrh 654
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis



AM\883489CS.doc 41/100 PE475.932v01-00

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy povinného zvyšování energetické 
účinnosti

Systémy povinného zvyšování úspor 
energie

Or. en

Pozměňovací návrh 655
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy povinného zvyšování energetické 
účinnosti

Systémy povinného zvyšování úspor 
energie

Or. en

Pozměňovací návrh 656
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy povinného zvyšování energetické 
účinnosti

Systémy na podporu energetické účinnosti

Or. en

Pozměňovací návrh 657
Gunnar Hökmark

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

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 658
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát přidělí část svého 
vnitrostátního cíle v oblasti energetické 
účinnosti stanoveného v souladu s 
článkem 3 distributorům energie na území 
daného členského státu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 659
Michael Theurer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento systém zajistí, aby všichni 
distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor. 
Odpovědné strany vybízí konečné 
zákazníky, aby přispěli k cíli v oblasti 
energetické účinnosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 660
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří pobídkové 
programy nebo přijme jiná opatření, jako 
například systémy povinného zvyšování 
energetické účinnosti, které zajistí 
skutečné úspory energie, jež budou 
odpovídat cíli EU pro rok 2020. Pokud 
některý členský stát upřednostňuje systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti, tento systém zajistí, aby všichni 
distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 



PE475.932v01-00 44/100 AM\883489CS.doc

CS

energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo v případě spotřeby elektřiny u 
konečných zákazníků a v odvětví vytápění 
a teplé vody u konečných zákazníků, kteří 
jsou majiteli budovy. V případě, že se 
použijí jiné nástroje, členské státy zajistí, 
aby bylo dosaženo celkového cíle snížení 
spotřeby energie o 20 % ve srovnání s 
prognózami pro rok 2020. Všechna 
zařízení, na něž se vztahuje systém 
obchodování s emisními povolenkami, 
jsou z tohoto ustanovení v každém případě 
vyloučena, ať již dochází k bezplatnému 
přidělování povolenek, či nikoli.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba za každou cenu zabránit dvojí zátěži. Úspora na úrovni konečného zákazníka je 
možná pouze tehdy, pokud má zákazník vliv na spotřebu energie. To je případ spotřeby 
elektřiny. V případě energie na vytápění je to již složitější, tam je spotřeba velmi závislá na 
izolaci a na moderním vytápění. V takových případech je nezbytná spolupráce s majiteli 
budovy.

Pozměňovací návrh 661
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Systém může mít také podobu 
alternativního systému na zvyšování 
energetické účinnosti založeného na 
dohodě, jak je uvedeno v odstavci 9, po 
příkladu těch, které se již používají v 
mnoha členských státech. Tento systém 
nebo alternativní systémy uvedené v 
odstavci 9 zajistí, aby všichni distributoři 
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používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

energie nebo všechny společnosti 
zabývající se maloobchodním prodejem 
energie operující na území členského státu 
dosáhly ročních úspor energie, které si 
stanoví každý členský stát v závislosti na 
svém výchozím postavení v oblasti 
energetické účinnosti, vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků. Členské státy 
mohou povinnost v oblasti úspor energie 
plně nebo zčásti splnit prostřednictvím 
systému na zvyšování energetické 
účinnosti založeného na dohodě i přímým 
zapojením konečných spotřebitelů 
energie.

Or. fi

Odůvodnění

Mnoho členských států již používá fungující a účinné systémy na zvyšování energetické 
účinnosti založené na dohodě. Směrnice o energetické účinnosti by měla takovéto úspěšné 
systémy umožnit, spíše než nutit členské státy k vytváření nových systémů. Členské státy by 
měly stanovit své roční cíle v oblasti úspor energie v závislosti na jejich výchozím postavení, a 
to v rámci svých zvolených systémů na zvyšování energetické účinnosti s cílem splnit své 
vnitrostátní cíle uvedené v článku 3.

Pozměňovací návrh 662
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie ve výši určité kvóty jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
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státě za předchozí rok vyjma energie
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

předchozí rok, jakožto příspěvek k 
vnitrostátnímu cíli stanovenému v 
souladu s článkem 3 této směrnice a s 
ohledem na cíl Unie uspořit do roku 2020 
20 % energie. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků. Cíl v 
oblasti úspor energie je zaváděn postupně 
a jeho počáteční úroveň je rozlišena na 
vnitrostátním základě, aby bylo možné 
plně zohlednit včasná opatření a výsledky, 
jichž bylo dosud dosaženo, včetně opatření 
v oblasti účinnosti, která již byla zavedena 
v odvětví paliv.
Opatření zaměřená na dlouhodobé úspory 
nebo strukturované programy navrhované 
provozovateli v odvětví energetické 
účinnosti je třeba podporovat 
prostřednictvím pobídek nebo zvláštních 
daňových postupů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je uplatnit zásadu flexibility a subsidiarity. Při 
provádění ambiciózních cílů v oblasti energetické účinnosti není vhodné přijímat jednotný 
postup pro všechny. Členské státy si musí stanovit vnitrostátní cíl v oblasti energetické 
účinnosti na základě konkrétních vnitrostátních okolností, jako je energetický scénář, 
spotřeba primární energie, včasná opatření a pokrok, jehož bylo při provádění politik v 
oblasti energetické účinnosti dosud dosaženo. Členské státy stanoví nejvhodnější opatření k 
dosažení tohoto cíle. Směrnice o jakosti pohonných hmot a systém pro obchodování s emisemi 
již stanoví přísné cíle v oblasti energetické účinnosti paliv.

Pozměňovací návrh 663
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
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společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie ve výši určité kvóty jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok, jakožto příspěvek k 
vnitrostátnímu cíli stanovenému v 
souladu s článkem 3 této směrnice a s 
ohledem na cíl Unie uspořit do roku 2020 
20 % energie. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků. Cíl v 
oblasti úspor energie je zaváděn postupně 
a jeho počáteční úroveň je rozlišena na 
vnitrostátním základě, aby bylo možné 
plně zohlednit včasná opatření a výsledky, 
jichž bylo dosud dosaženo.

Or. en

Odůvodnění

Při provádění ambiciózních cílů v oblasti energetické účinnosti není vhodné přijímat jednotný 
postup pro všechny. Členské státy si musí stanovit vnitrostátní cíl v oblasti energetické 
účinnosti na základě konkrétních vnitrostátních okolností, jako je energetický scénář, 
spotřeba primární energie, včasná opatření a pokrok, jehož bylo při provádění politik v 
oblasti energetické účinnosti dosud dosaženo.

Pozměňovací návrh 664
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 

1. Pokud již nebyl zaveden, vytvoří si 
každý členský stát systém povinného 
zvyšování energetické účinnosti. Tento 
systém zajistí, aby odpovědní distributoři 
energie nebo společnosti zabývající se 
maloobchodním prodejem energie 
operující na území členského státu dosáhli 
kumulativního cíle v oblasti energetické 
účinnosti nebo úspor u konečných 
zákazníků do 31. prosince 2020. Tento cíl 
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používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

by měl odpovídat dosahování každoroční 
účinnosti nebo úspor ve výši 1,5 %
prodeje energie všech distributorů energie 
nebo všech společností zabývajících se 
maloobchodním prodejem energie podle 
objemu, který se stanoví na základě 
průměrného prodeje během tří posledních 
let před [datum provádění této směrnice].
Tohoto objemu energetické účinnosti nebo 
úspor energie musí být dosaženo u 
konečných zákazníků nebo, pokud tak 
členské státy rozhodnou, prostřednictvím 
certifikovaných úspor dosažených jinými 
subjekty, jak je popsáno v odstavci 5a. 
Členské státy si mohou v rámci období do 
31. prosince 2020 stanovit průběžné cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 665
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli minimálního 
ročního zvýšení energetické účinnosti 
odpovídajícího 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu zvýšení 
energetické účinnosti musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

Členské státy stanoví způsobilá odvětví a 
opatření, specifické měření pro jednotlivé 
země a pravidla pro ověřování, včetně 
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kvalitativních požadavků na projekty a 
dalších způsobilých subjektů vedle 
odpovědných stran. Také si ponechají 
možnost spojit tuto povinnost s 
mechanismem obchodováním vytvořeným 
podle vnitrostátních potřeb a okolností. 

Or. en

Pozměňovací návrh 666
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát může zavést systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti, pokud se domnívá, že to pomůže 
ke splnění jeho vnitrostátního cíle v 
oblasti energetické účinnosti. Tyto 
systémy zajišťují, aby odpovědné strany 
operující na území členského státu dosáhly
ročních cílů v oblasti zvýšení energetické 
účinnosti stanovených na vnitrostátní 
úrovni s cílem dosáhnout celoevropského 
cíle ve výši 20 %. Tohoto zvýšení 
energetické účinnosti musí být 
odpovědnými stranami dosaženo u 
konečných zákazníků i ve fázi produkce a 
přenosu energie. Systém povinného 
zvyšování energetické účinnosti skončí v 
roce 2020.

Or. de

Odůvodnění

Energetické účinnosti nemusí být dosaženo jen prostřednictvím systému povinného zvyšování 
energetické účinnosti. Například Německo překročilo cíle v oblasti energetické účinnosti 
stanovené směrnicí 2006/32/ES s použitím tržního systému. Proto by o zavedení systému 
povinného zvyšování energetické účinnosti měly rozhodnou členské státy a neměly by se 
kategoricky vylučovat jiné úspěšné systémy. Cíl ve výši 1,5 % je stanoven náhodně, členské 
státy by se samy měly rozhodnout, jaký procentní podíl jim umožní dosáhnout jejich 
vnitrostátního cíle v oblasti energetické účinnosti.
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Pozměňovací návrh 667
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků. Cíl v 
oblasti úspor energie je zaváděn postupně 
a jeho počáteční úroveň je rozlišena na 
vnitrostátním základě, aby bylo možné 
plně zohlednit včasná opatření a výsledky, 
jichž bylo dosud dosaženo, včetně opatření 
v oblasti účinnosti, která již byla zavedena 
v odvětví pohonných hmot.
Opatření zaměřená na dlouhodobé úspory 
nebo strukturované programy navrhované 
provozovateli v odvětví energetické 
účinnosti je třeba podporovat 
prostřednictvím pobídek nebo zvláštních 
daňových postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 668
Teresa Riera Madurell

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

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo
u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické účinnosti 
nebo přijme opatření stanovená v odstavci 
9 tohoto článku. Povinný systém vyžaduje, 
aby odpovědné strany operující na území 
členského státu dosáhly ročních úspor 
energie. Členské státy stanoví odpovědné 
strany a objem energie, který mají uspořit. 
Při stanovování těchto cílů:

a) zohlední své vnitrostátní cíle v oblasti 
energetické účinnosti uvedené v článku 3;
b) stanoví víceleté cíle, které odpovědným 
stranám poskytnou dostatek flexibility a 
předvídatelnosti; a
Tohoto objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 669
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Členské státy stanoví objem
energie, který je třeba uspořit. Při 
stanovování těchto cílů: a) zohlední své 
vnitrostátní cíle v oblasti energetické 
účinnosti uvedené v článku 3; b) stanoví 
víceleté cíle, které odpovědným stranám 
poskytnou dostatek flexibility a 
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státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

předvídatelnosti a c) zohlední potenciální 
přínos a včasná opatření.

Tohoto objemu úspor energie musí být 
dosaženo u konečných zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodnější, aby si členské státy své roční cíle úspor (článek 6) stanovily samy, namísto 
toho, aby existoval jediný cíl v oblasti úspor stanovený na úrovni EU. Tento roční cíl v oblasti 
úspor by měl usilovat o splnění celkového vnitrostátního cíle založeného na souboru 
parametrů zahrnujících předchozí a probíhající úsilí o úspory, současný technický a 
hospodářský potenciál i vnější faktory jako hospodářský růst a rozvoj průmyslových činností. 
Víceleté cíle pomáhají zabraňovat významným fluktuacím při plnění cílů v oblasti úspor 
energie.

Pozměňovací návrh 670
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Aniž je dotčen čl. 3 odst. 1 a této 
směrnice, každý členský stát vytvoří 
systém na podporu energetické účinnosti. 
Tento systém zajistí, aby všichni 
distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu zavedli opatření v oblasti 
energetické účinnosti s ověřeným 
potenciálem ročních úspor energie 
odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tato opatření v oblasti 
energetické účinnosti budou zavedena 
odpovědnými stranami u konečných 
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zákazníků a tento objem se může stanovit 
na základě průměrného prodeje během tří 
posledních let.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh souvisí s pozměňovacím návrhem k čl. 3 odst. 1a. Dále by se mělo 
rozlišovat mezi energetickou účinností a úsporami energie, jak stanoví příslušné pozměňovací 
návrhy k článku 2. Odpovědné strany by neměly být povinny prosazovat změny v chování 
svých zákazníků, ale mohou přijímat opatření, která u zákazníků obvykle vedou k úsporám 
energie. 

Pozměňovací návrh 671
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Členské státy jsou povinny vytvořit 
vhodné pobídkové systémy, které zvýší 
energetickou účinnost u konečných 
zákazníků. V této souvislosti každý 
členský stát zváží zavedení systému
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento systém by měl zajistit, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení systému povinného zvyšování energetické účinnosti by nemělo být povinné, protože 
spotřeba konečného zákazníka může být třetími stranami ovlivněna jen do omezené míry. 
Navíc by každý nově získaný zákazník činil dosažení 1,5% cíle snížení ročního prodeje 
energie ještě složitějším
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Pozměňovací návrh 672
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento systém zajistí, aby v celém 
řetězci produkce a spotřeby energie bylo 
dosaženo zvýšení energetické účinnosti 
odpovídajícího 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok. Tohoto zvýšení energetické 
účinnosti musí být odpovědnými stranami 
dosaženo v celém řetězci produkce a 
spotřeby energie.

Or. de

Odůvodnění

Využívání energie musí být účinnější v rámci celého řetězce produkce a spotřeby energie, aby 
mohlo být dosaženo cíle EU, pokud jde o zvýšení energetické účinnosti o 20 % do roku 2020. 
Požadované úspory energie musí být povinné pro celé hospodářství a musí zahrnovat odvětví 
dopravy, protože doprava má velký hospodářský potenciál, který dosud zůstával nevyužitý.

Pozměňovací návrh 673
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
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společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu, dosáhli do roku 2020 cíle 
v oblasti energetické účinnosti, který 
stanovil členský stát. Tohoto cíle musí být 
odpovědnými stranami dosaženo u 
konečných zákazníků, s vyloučením 
zařízení, která se řídí směrnicí 2003/87/ES 
o vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových plynů 
ve Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Il est nécessaire d’établir des mécanismes d’obligations en matière d'efficacité énergétique 
reposant autant que possible sur des objectifs définis en terme de consommation énergétique 
par unité d’activité. En vertu du principe de subsidiarité, les Etats membres devraient définir 
leur propre objectif d’efficacité énergétique afin d’appliquer un système de certificat blanc, 
dans le cadre de l’objectif général proposé à l’article 1.Par ailleurs, il convient de préciser 
que les mécanismes de certificat d’efficacité énergétique doivent être cohérents avec les 
dispositions de la directive ETS. Dès lors, les actions améliorant l’efficacité énergétique 
menées à l’échelle des installations ETS ne doivent pas engendrer de certificats blancs, 
puisque ces actions seront récompensées par un surplus de quotas qui pourra être vendu aux 
enchères. Il est nécessaire à ce titre de rappeler que les mécanismes de certificat blanc sont 
conçus pour améliorer l’efficacité énergétique des secteurs non ETS (secteurs diffus) et non 
dans les grandes installations industrielles.

Pozměňovací návrh 674
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
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předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků a to i 
prostřednictvím napojení na ústřední 
vytápění a chlazení a jejich zkvalitněním 
nebo prostřednictvím instalace 
individuálních mikrokogeneračních 
jednotek.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistila soudržnost opatření, mělo by být možné započítávat také zlepšení, kterých je 
snazší dosáhnout v rámci dodavatelského řetězce v odvětví energetiky než na straně 
konečných uživatelů nedlouho před dosažením cíle v oblasti energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 675
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků. Je třeba 
řádně zohlednit, aby některá zařízení, na 
něž se vztahuje ETS, nebyla zatížena 
dvakrát.

Or. en
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Pozměňovací návrh 676
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků a to i 
prostřednictvím napojení na ústřední 
vytápění a chlazení a jejich zkvalitněním 
nebo prostřednictvím instalace 
individuálních mikrogeneračních 
jednotek.

Or. en

Pozměňovací návrh 677
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
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předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků a to i 
prostřednictvím napojení na ústřední 
vytápění a chlazení a jejich zkvalitněním 
nebo prostřednictvím instalace 
individuálních mikrogeneračních 
jednotek.

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické účinnosti 
s cílem dosáhnout svého dlouhodobého 
potenciálu v oblasti energetické účinnosti.
Tento program zajistí, aby všichni 
distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli kumulativních 
ročních úspor energie u konečných 
zákazníků odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok. Cíl musí alespoň 
odpovídat souhrnu úspor v objemu 1,5 % 
ročně pro příslušný rok a každý z 
předcházejících roků. Tohoto objemu 
úspor energie musí být odpovědnými
stranami dosaženo u konečných zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo, že směrnice povede k dlouhodobým úsporám energie, je důležité, aby se roční 
1,5% cíl úspor energie správně interpretoval jako kumulativní a byl zaměřen na úspory 
energie u konečných zákazníků. Navrhuje se začlenit dopravu do 1,5%  rozsahu úspor.
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Pozměňovací návrh 679
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli kumulativních 
ročních úspor energie u konečných 
zákazníků odpovídajících nejméně 1,5 % 
jejich objemu prodeje energie v tomto 
členském státě za předchozí rok. Cíl musí 
alespoň odpovídat souhrnu  úspor v 
objemu 1,5 % ročně pro příslušný rok a 
každý z předcházejících roků. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 680
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické účinnosti 
nebo přijme jiná alternativní opatření 
(stanovená v odstavci 9). Tento program 
nebo jiná opatření (podle odstavce 9)
zajistí, aby všichni distributoři energie 
nebo všechny společnosti zabývající se 
maloobchodním prodejem energie 
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objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

operující na území členského státu dosáhli 
cíle stanoveného členským státem. Tento 
orientační cíl se stanoví na základě 
vnitrostátního konečného cíle členských 
států v oblasti energie.  Tohoto objemu 
úspor energie musí být odpovědnými 
stranami dosaženo u konečných zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Každý členský stát má jinou strukturu hospodářství, jiné klimatické podmínky, jinou úroveň 
energetické účinnosti apod. Flexibilita opatření zaručuje nejlepší řešení pro účinné využívání 
energie. Je třeba zohlednit, že mnoho členských států úspěšně využívá dobrovolné dlouhodobé 
dohody o energetické účinnosti. Cíl každého programu musí být stanoven členským státem a 
měl by být založen na vnitrostátním konečném cíli v oblasti energie daného členského státu.

Pozměňovací návrh 681
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků zvýšením 
energetické účinnosti aktivit konečných 
zákazníků. Do 31. prosince 2012 stanoví 
Komise společnou metodiku pro výpočet 
energetické účinnosti různých 
hospodářských činností.

Or. en
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Pozměňovací návrh 682
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování úspor energie. Tento 
program zajistí, aby distributoři energie 
nebo společnosti zabývající se 
maloobchodním prodejem energie 
operující na území členského státu dosáhli 
kumulativních ročních úspor energie u 
konečných zákazníků odpovídajících 
nejméně 1,5 % jejich objemu prodeje 
energie v tomto členském státě za 
předchozí rok. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků. Členské 
státy zajistí, aby opatření k dosažení 
požadovaných úspor energie byla 
doplňková a zaměřovala se na dlouhodobé 
přínosy.

Or. en

Odůvodnění

Členským státům by měla být poskytnuta flexibilita při přípravě jejich povinných systémů 
zvyšování úspor, pokud jde o odpovědné strany, úroveň ambicí apod. Měla by však být 
požadována doplňkovost opatření přijímaných v rámci těchto systémů a významné 
dlouhodobé úspory.

Pozměňovací návrh 683
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 1. Každý členský stát vytvoří systém 
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povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících nejméně 1 % jejich 
plánovaného objemu prodeje energie 
v tomto členském státě na základě 
předchozího roku vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo u 
konečných zákazníků a musí se na něj 
vztahovat opatření zamezující 
diskriminaci, křížovým dotacím a 
narušování soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 684
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků. Komise 
zajistí, aby členské státy měly k dispozici 
společné obecné zásady měření a 
ověřování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 685
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie stanovených členským státem 
odpovídajících 1,5% podílu jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u distributorů a konečných 
zákazníků. Tyto roční úspory energie 
vedou k dosažení cíle stanoveného v čl. 3 
odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 686
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie stanovených členským státem jako 



PE475.932v01-00 64/100 AM\883489CS.doc

CS

objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

procentuální podíl jejich objemu prodeje 
energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u distributorů a konečných 
zákazníků. Tyto roční úspory energie 
vedou k dosažení cíle stanoveného v čl. 3 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Member states should be able to set their own national target including previous and ongoing 
saving efforts, but which also incorporates other significant internal (their potential in both
technology advancement and economic performance) and external (economic growth and 
industrial activities) factors, instead of setting one-for-all savings target at EU level. In this 
way Member States will be able to accomplish the overall directive target (Article 3) and 
consider their national energy efficiency specificities at the same time. Furthermore, there is 
a strong need to provide obligated parties  with sufficient influence over a target group within 
energy savings should be realized. Because distributors have limited influence over customer 
behaviour and lifestile, and it is of utmost importance that they fulfil their obligation without 
economic risk, they should be able to realize some of required energy savings by themselves 
as well. Otherwise they would need to be granted by some explicit tool covering their 
associated costs.

Pozměňovací návrh 687
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento systém zajistí, aby všichni 
distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli mezi rokem ... a 
rokem... ročních úspor energie 
odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí roky vyjma energie používané v 
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energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků, a to 
nikoli snižováním jejich dodávek energie, 
ale zvýšením účinnosti na jednotku ve 
všech odvětvích.

Or. pl

Odůvodnění

Je třeba, aby povinnosti související s ročními úsporami byly výsledkem skutečného zvýšení 
účinnosti spíše než omezení.

Pozměňovací návrh 688
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
pobídek ke zvyšování energetické 
účinnosti. Tento systém pobízí k tomu, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor. 
Tohoto objemu úspor energie může být 
mimo jiné dosaženo u konečných 
zákazníků.

Or. de

Pozměňovací návrh 689
Henri Weber

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

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních 
kumulativních úspor konečné spotřeby 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

Or. fr

Pozměňovací návrh 690
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém na 
podporu zvyšování energetické účinnosti. 
Tento program vyžaduje, aby všichni 
distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí tři roky vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

Or. en
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Odůvodnění

Zkušenosti ukazují, že změny cíle jsou plynulejší, pokud je možné jej zprůměrovat za delší 
období. To vede k menším fluktuacím v souvislosti s  cílem v oblasti energetické účinnosti ve 
srovnání se systémem, do něhož je možné zahrnout pouze úspory z předchozího roku. Tím se 
zlepšuje možnost účinného střednědobého a dlouhodobého obchodního plánování.

Pozměňovací návrh 691
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich 
objemu prodeje energie v tomto členském 
státě za předchozí rok vyjma energie 
používané v odvětví dopravy. Tohoto 
objemu úspor energie musí být
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento systém zajistí, aby všichni 
distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli do roku 2020 úspor 
energie dosahujících až 15 % jejich 
objemu prodeje energie v roce 2010 
v tomto členském státě. Tohoto objemu 
úspor energie musí být odpovědnými 
stranami dosaženo u konečných zákazníků.

Or. ro

Pozměňovací návrh 692
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 

1. Každý členský stát může vytvořit systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
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společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo zejména u konečných zákazníků.

Or. ro

Pozměňovací návrh 693
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok včetně energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

V odvětví dopravy je možné dosáhnout významného zvýšení energetické účinnosti. Tato 
směrnice by měla poskytovat pobídky pro energetickou účinnost v odvětví dopravy ze stejných 
důvodů, z nichž je podporována energetická účinnost v ostatních oblastech hospodářství.

Pozměňovací návrh 694
Mario Pirillo
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

Or. it

Pozměňovací návrh 695
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

Or. en
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Pozměňovací návrh 696
Amalia Sartori, Antonio Cancian

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření zaměřená na dlouhodobé úspory 
nebo strukturované programy navrhované 
provozovateli v odvětví energetické 
účinnosti je třeba podporovat 
prostřednictvím pobídek nebo zvláštních 
daňových postupů.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy stanoví nejvhodnější opatření k dosažení tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 697
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 a. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti nebo přijme jiná opatření (v 
souladu s odstavcem 9). Tento systém 
nebo ostatní opatření vyžadují, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny 
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu, prováděli opatření v 
oblasti zvyšování energetické účinnosti 
spolu se zákazníky, kteří odebírají jejich 
služby. Tento systém nebo ostatní opatření 
vedou k cíli v oblasti energetické 
účinnosti, který byl distributorům energie 
zadán v souladu s odstavcem 1. Těchto 
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opatření v oblasti úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků. Členské státy 
mohou sledovat dosahování úspor v 
maximálně tříletých obdobích.

Or. en

Odůvodnění

The current proposal for a single annual savings target of 1.5% of energy sales volumes is 
not appropriate. It does not take into account previous and ongoing saving efforts of most 
Member States and sectors, and disregards actual technical and economic potential as well 
as external factors like economic growth and the development of industrial activities. 
According to Art. 3, member states should set their own national target (based on a series of 
parameters which include previous and ongoing saving efforts, actual technical and economic 
potential, as well as external factors like economic growth and the development of industrial 
activities). We therefore find most appropriate for each member state to set their own savings 
sub-target for the distribution sector (Art. 6) in order to facilitate meeting their overall 
national target, instead of a single savings target set at EU level. Energy companies want to 
save energy together with their customers and other partners. But it should be noted at the 
same time that energy companies have limited influence over customer behaviour and 
lifestyle. Energy efficiency should be driven by the market on business term, whenever 
possible. All market mechanisms for creating value for energy savings should be 
acknowledged for their role in meeting each country’s target. Obligation schemes are just one 
of many tools to promote energy services. The system must be set up in a way that does not 
discriminate against early movers on the energy efficiency market. As annual variations are 
large in many circumstances including e.g. weather, economy or public awareness, it should 
be possible for the member states to monitor the meeting of the 2020 target on a multi-annual 
basis instead of yearly targets.

Pozměňovací návrh 698
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Aby se maximalizovaly pobídky a 
přijetí, měly by členské státy zajistit, aby 
náklady na žádné konkrétní opatření 
nepřesáhly plánované úspory.

Or. en
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Pozměňovací návrh 699
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Vnitrostátní regulační orgán stanoví 
objem energie, který musí odpovědné 
strany uspořit za použití metodiky pro 
výpočet optimalizace nákladů pro 
energetickou účinnost různých 
hospodářských odvětví.
Při stanovování těchto cílů:
a) zohlední své vnitrostátní cíle v oblasti 
energetické účinnosti uvedené v článku 3,
b)stanoví víceleté cíle, které odpovědným 
stranám poskytnou dostatek flexibility a 
předvídatelnosti; a
c) uplatňují tento systém na všechna 
odvětví.
Cíl v oblasti úspor energie je zaváděn 
postupně a jeho počáteční úroveň je 
rozlišena na vnitrostátním základě, aby 
bylo možné plně zohlednit včasná opatření 
a výsledky, jichž bylo dosud dosaženo, 
včetně začlenění již přijatých opatření v 
oblasti účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 700
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, že veškeré 
náklady nezbytné k dosažení úspor 
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energie bude možné získat od konečných 
zákazníků zpět. Při provádění programu 
na podporu úspor energie v souladu s 
odstavcem 1 zajistí členské státy 
transparentnost a zabrání narušení 
soutěže. Opatření zaměřená na 
dlouhodobé úspory je možné podpořit 
prostřednictvím faktorů přidané hodnoty, 
o nichž musí rozhodnout členské státy a 
jež nepoškozují vnitřní tržní pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Mechanismy pro náhradu nákladů jsou nezbytné k zavedení přijatelné povinnosti v oblasti 
energetické účinnosti pro společnosti distribuující energii. Návrh používat faktory přidané 
hodnoty je předkládán s cílem vybídnout trh a odpovědné strany k přímým opatřením 
zaměřeným na dlouhodobé úspory energie. Takové opatření vytvoří trh pro nové a nákladově 
efektivnější tržní technologie.

Pozměňovací návrh 701
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Předchozí výkonnost každé odpovědné 
strany v oblasti zvyšování energetické 
účinnosti od 1. ledna 2005 je třeba 
zohlednit a  uznat jako pozitivní faktor.

Or. de

Odůvodnění

Současné a minulé výsledky každé odpovědné strany v oblasti zvyšování energetické účinnosti 
je třeba pozitivně uznat, aby je to pobízelo k dalšímu úsilí. Cíle 20-20-20 by se měly provádět 
prostřednictvím souboru opatření v oblasti klimatu a obnovitelných energií (rozhodnutí č. 
406/2009/ES), který vstoupil v platnost v červnu 2009.  Jádro tohoto souboru opatření sestává 
ze čtyř doplňujících se legislativních aktů a referenčním rokem, k němuž se cíle vztahují, je 
rok 2005.
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Pozměňovací návrh 702
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Lena Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jan 
Březina, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy stanoví způsobilá odvětví 
a opatření, specifické měření pro 
jednotlivé země a pravidla pro ověřování v 
souladu s pododstavcem 1b, včetně 
požadavků na kvalitu projektů a dalších 
způsobilých subjektů vedle odpovědných 
stran. Členské státy si ponechají možnost 
propojit tento systém podpory s 
mechanismem obchodování vytvořeným 
podle vnitrostátních potřeb a okolností. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy, které se rozhodnou zavést systém na podporu energetické účinnosti, by měly 
tento systém navrhnout v souladu se svými vnitrostátními okolnostmi, ale na základě 
společných evropských kritérií. Možné zavedení mechanismu obchodování v pozdější fázi není 
možné vyloučit.

Pozměňovací návrh 703
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Do 31. prosince 2013 stanoví Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
společná a nákladově efektivní kritéria 
pro měření a ověřování opatření v oblasti 
energetické účinnosti včetně jejich 



AM\883489CS.doc 75/100 PE475.932v01-00

CS

potenciálu v oblasti úspor energie, což 
umožní vyčíslit úsilí odpovědných stran o 
energetickou účinnost vyplývající z tohoto 
článku. Specifické měření pro jednotlivé 
země a předpisy pro ověřování stanovené 
členskými státy budou založeny na těchto 
kritériích.

Or. en

Odůvodnění

Studie ukazují, že různé stávající systémy v EU hodnotí zvyšování energetické účinnosti 
vyplývající z téhož opatření odlišnými způsoby. Z tohoto důvodu by měla být zavedena 
metodika, která zajistí, že různé vnitrostátní systémy budou vytvářeny v souladu s 
vnitrostátními pravidly specifickými pro jednotlivé země, avšak na základě společných kritérií 
EU pro měření a ověřování.

Pozměňovací návrh 704
Mario Pirillo

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Cíle v oblasti úspor energie musí být 
zaváděny diferencovaným způsobem na 
základě konkrétního výchozího postavení 
každého členského státu s ohledem na již 
přijatá opatření a dosažené výsledky.

Or. it

Pozměňovací návrh 705
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy by měly usilovat o to, 
aby nevznikaly strukturované systémy, 



PE475.932v01-00 76/100 AM\883489CS.doc

CS

které přesouvají náklady na provádění 
programů v oblasti energetické účinnosti 
na všechny spotřebitele bez ohledu na to, 
zda z nich mají přímý prospěch.

Or. en

Pozměňovací návrh 706
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Požadavky stanovené v čl. 6 odst. 1 se 
nevztahují na subjekty, na něž se vztahuje  
obchodování s emisemi.

Or. de

Odůvodnění

Převedení směrnice o energetické účinnosti (směrnice 2009/29/ES) do vnitrostátního práva by 
mohlo zrušit pobídky v rámci systému obchodování s emisemi. Aby se zajistilo, že podniky, na 
něž se vztahuje systém obchodování s emisemi, nebudou znevýhodněny v hospodářské soutěži, 
musí být vyloučeny z požadavků na úspory energie.

Pozměňovací návrh 707
Robert Goebbels

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Výše uvedený odstavec 1 se nevztahuje 
na členský stát, který se nachází v 
hospodářské recesi.

Or. de
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Odůvodnění

Nelze očekávat, že stát, jehož hospodářství je v recesi, bude schopen provádět všechny 
požadované investice. V případě recese spotřeba energie stejně klesá.

Pozměňovací návrh 708
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby náklady na 
úspory energie mohly být přiměřeným 
způsobem získány zpět od konečných 
zákazníků, a zamezí diskriminaci, 
křížovým dotacím a narušování soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 709
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
orgány stanovily mechanismy pro 
náhradu nákladů zajišťující, že náklady 
spojené s ustanoveními tohoto článku 
budou plně získány zpět.

Or. en

Odůvodnění

Musí být vytvořen takový systém, který by nedělal rozdíly mezi účastníky trhu a nenarušoval 
hospodářskou soutěž. Mechanismy pro náhradu nákladů v regulovaných tržních odvětvích 
musí být předpokladem pro vytváření povinných systémů, protože hrají důležitou úlohu při 
zajišťování rovnocenných podmínek.
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Pozměňovací návrh 710
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy zajistí, aby požadavky čl. 
6 odst. 1 byly splněny prostřednictvím 
oddělených plánů na zvýšení energetické 
účinnosti a odpovídajících opatření ve 
stavebním, dopravním a průmyslovém 
odvětví.

Or. de

Odůvodnění

Různá odvětví mají odlišné úrovně hospodářského potenciálu pro zvýšení jejich energetické 
účinnosti. Z tohoto důvodu je třeba je posuzovat a vyhodnocovat zvlášť, což umožní přijmout 
vhodná opatření.

Pozměňovací návrh 711
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy určí odpovědné strany. 
Metoda zvolená pro vyjádření cílů v 
oblasti energetické účinnosti se používá 
pro výpočet výsledků hlášených 
odpovědnými stranami v oblasti 
energetické účinnosti. Použijí se 
přepočítávací koeficienty uvedené 
v příloze IV.

Or. fr

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit povinné mechanismy v oblasti energetické účinnosti, jež budou založeny 
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na cílích definovaných podle spotřeby energie na jednotku činnosti (např. na procentní bod 
HDP). Energetická účinnost nemůže být stanovena v absolutní hodnotě snížení spotřeby 
energie, protože se již podle definice jedná o poměr. V souladu se zásadou subsidiarity by si 
členské státy měly stanovit vlastní cíl v oblasti energetické účinnosti, aby mohly v rámci 
souhrnného cíle navrhovaného v článku 1 uplatňovat systém bílých certifikátů.

Pozměňovací návrh 712
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Objem úspor energie vyžadovaných od 
každé odpovědné strany vypočítají členské 
státy nejprve v ukazatelích konečné 
spotřeby a poté v ukazatelích spotřeby 
primární energie. Metoda zvolená pro 
vyjádření požadovaného zvýšení 
energetické účinnosti se používá také pro 
výpočet úspor hlášených odpovědnými 
stranami. Použijí se přepočítávací 
koeficienty uvedené v příloze IV.

Or. en

Pozměňovací návrh 713
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Objem úspor energie vyžadovaných od 
každé odpovědné strany vyjádří členské 
státy v ukazatelích konečné spotřeby nebo 
spotřeby primární energie. Metoda zvolená 
pro vyjádření požadovaného objemu úspor 
energie se používá také pro výpočet úspor 
hlášených odpovědnými stranami. Použijí 
se hodnoty spalného tepla paliv s ohledem 
na ztráty při konverzi uvedené v příloze 
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IV.

Or. pl

Odůvodnění

Tabulka neobsahuje přepočítávací koeficienty, ale hodnoty spalného tepla, jež byly 
zohledněny.

Pozměňovací návrh 714
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Romana Jordan Cizelj, Lena 
Kolarska-Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Jan 
Březina, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 715
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Objem úspor energie vyžadovaných od 
každé odpovědné strany vyjádří členské 
státy v ukazatelích konečné spotřeby nebo 
spotřeby primární energie. Metoda zvolená 

2. Objem úspor energie vyžadovaných od 
každé odpovědné strany vyjádří členské 
státy v konečné spotřebě energie v Mto,
nebo ve spotřebě primární energie v Mtoe. 
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pro vyjádření požadovaného objemu úspor 
energie se používá také pro výpočet úspor 
hlášených odpovědnými stranami. Použijí 
se přepočítávací koeficienty uvedené 
v příloze IV.

Metoda zvolená pro vyjádření 
požadovaného objemu úspor energie se 
používá také pro výpočet úspor hlášených 
odpovědnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 716
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 717
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé 

vypouští se
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úspory.

Or. en

Pozměňovací návrh 718
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé 
úspory.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 719
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Gaston Franco, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé 
úspory.

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž je spojován potenciál 
dlouhodobých úspor. Členské státy 
stanoví opatření zaměřená na krátkodobé 
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úspory a mohou použít přílohu V odstavec 
1 jako vodítko.

Or. en

Pozměňovací návrh 720
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet nadměrným způsobem a lze 
je započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

Or. en

Pozměňovací návrh 721
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 5 % a lze je započíst 
do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

Or. en
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Pozměňovací návrh 722
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 25 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

Or. de

Pozměňovací návrh 723
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 25 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

Or. de

Pozměňovací návrh 724
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 40 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

Or. de

Odůvodnění

S ohledem na různé startovní pozice členských států je větší flexibilita nezbytná. Studie 
například ukázaly, že největší překážku představují nedostatek povědomí o problému a 
nezájem. Zde se jedná o „měkká“ opatření, která by mohla vést k mnohem vyšší úrovni úspor 
energie než 10 % navrhovaných Komisí.

Pozměňovací návrh 725
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy musí zajistit, aby výpočet 
úspor energie započtených do splnění 
povinnosti stanovené v odstavci 2 
zohledňoval životnost a nákladovou 
efektivitu opatření. Opatření se musí 
zaměřovat na dlouhodobé úspory energie 
a musí být založena na standardních 
hodnotách a době životnosti, které členské 
státy schválily podle jasných a rozumných 
kritérií. Tyto hodnoty se oznámí Komisi,
která může požadovat jejich úpravu, 
pokud by mohly vést k narušování 
hospodářské soutěže nebo nedosahují 
hodnot a doby životnosti stanovených na 
úrovni celé EU.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 726
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Primární úspory energie vyplývající ze 
změny paliv nebo napojení na účinné 
dálkové vytápění a chlazení pro konečné 
zákazníky se mohou započítávat do 1,5% 
cíle. Komise za tímto účelem zavede 
prostřednictvím legislativního aktu v 
přenesené pravomoci do 1. ledna 2014 
odpovídající metodiku.

Or. de

Odůvodnění

Změny v systémech vytápění, včetně změn paliv mají významný potenciál v oblasti úspor 
primární energie, a proto by se na ně tato směrnice měla vztahovat. Toto dodatečné 
ustanovení zajišťuje soudržnost opatření v rámci článků 6 a 10.

Pozměňovací návrh 727
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, že nejméně 40 % 
úspor energie vyžadovaných od každé 
odpovědné strany bude výsledkem 
hloubkových renovací stávajících budov.

Or. en

Odůvodnění

Povinná úspora energie by se stala skvělým mechanismem financování pro hloubkové 
renovace.
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Pozměňovací návrh 728
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, že nejméně 40 % 
úspor energie vyžadovaných od každé 
odpovědné strany bude výsledkem 
hloubkových renovací stávajících budov.

Or. en

Odůvodnění

Tento krok by vedl odpovědné strany k tomu, aby se zaměřovaly na dlouhodobá opatření s 
větším dopadem, spíše než na krátkodobá opatření, která se snadněji provádějí, ale z 
dlouhodobého hlediska mají menší dopad na snižování spotřeby energie. Povinná úspora 
energie by se také stala skvělým mechanismem financování pro hloubkové renovace.

Pozměňovací návrh 729
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby zvyšování 
energetické účinnosti ohlášené 
odpovědnými stranami bylo vypočteno v 
souladu se společnými obecnými zásadami 
měření a ověřování a v souladu se 
specifickými pravidly pro jednotlivé země. 
Společná obecná kritéria měření a 
ověřování (tj. kritéria zamezující dvojímu 
započítávání a zajišťující, že úspory 
budou dodatečné, kritéria stanovující 
délku standardní životnosti a objem 
předpokládaných úspor a osvětlující 
statistické metody) budou stanoveny 
Komisí v budoucím aktu.  
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Pokud je povinný systém financován 
prostřednictvím energetických sazeb, měly 
by mít vnitrostátní energetické regulační 
orgány přímou úlohu při stanovování 
technických a ekonomických předpisů 
upravujících tento systém i při jeho 
správě, případně za podpory třetích stran.
Zavedou kontrolní systémy, v rámci 
kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

Or. en

Pozměňovací návrh 730
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou schválené nezávislé
systémy měření a ověřování, v rámci 
kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.
Ověřování musí probíhat každý druhý rok. 
Pokud nezávislé měření a ověřování zjistí, 
že úspory nelze ověřit nebo že nejsou 
zdokumentovány, nelze je započítat do 
20% cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 731
Britta Thomsen
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.
Ověřování musí provádět každý druhý rok 
nezávislý auditor.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zajistit, aby zdokumentované úspory mohly být ověřeny, aby bylo možné udržet 
pokrok při dosahování 20% cíle do roku 2020.

Pozměňovací návrh 732
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou nezávislá 
měření, kontrolní a ověřovací systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významný a reprezentativní 
vzorek opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti zavedených odpovědnými 
stranami.

Or. en
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Odůvodnění

Řádné ověřování úspor energie je zásadní k tomu, aby spotřebitelé byli řádně informováni a 
aby se prokázalo, že plánovaných úspor je skutečně dosahováno.  Systém musí zajistit, že 
úspory přisuzované každému typu opatření (ex ante) jsou přesné a založené na skutečném 
chování spotřebitelů a že probíhá monitorování (ex post) vzorku opatření spolu s nezávislým 
ověřováním.  Monitorování je zejména důležité v případě opatření, jejichž dopad závisí na 
chování zákazníků, jako jsou například spotřebiče, žárovky nebo „podomácku“ prováděné 
izolace podkroví.

Pozměňovací návrh 733
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.
Členské státy zajistí, že náklady na 
dosažení úspor energie bude možné získat 
od konečných zákazníků zpět. Při 
uplatňování systému povinných úspor v 
souladu s odstavcem 1 členské státy 
zamezí diskriminaci, křížovým dotacím a 
narušování soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 734
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou nezávislá 
měření, kontrolní a ověřovací systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná a reprezentativní část 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti zavedených odpovědnými 
stranami.

Or. en

Odůvodnění

Řádné ověřování úspor energie zajistí, aby spotřebitelé byli řádně informováni a aby se 
prokázalo, že plánovaných úspor je skutečně dosahováno. Systém musí zajistit, že úspory 
přisuzované každému opatření (ex ante) jsou přesné a založené na skutečném chování 
spotřebitelů a že probíhá monitorování (ex post) vzorku opatření spolu s nezávislým 
ověřováním.  To je důležité v případě opatření, jejichž dopad závisí na chování zákazníků, 
jako jsou například žárovky nebo „podomácku“ prováděné izolace podkroví.

Pozměňovací návrh 735
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Werner Langen, Jolanta Emilia Hibner, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby dosažený 
potenciál úspor energie ohlášený
odpovědnými stranami byl vypočten a 
ověřen v souladu se společnými obecnými 
zásadami měření a ověřování a v souladu 
se specifickými vnitrostátními pravidly.

Or. en
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Pozměňovací návrh 736
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zavedou systémy pro 
kontrolu, měření a ověřování, v rámci 
kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 737
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy,
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření, nejvýše 
však 0,5 %, ke zvyšování energetické 
účinnosti zavedených odpovědnými 
stranami.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby byrokracie ještě více nezatěžovala napjaté veřejné rozpočty.
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Pozměňovací návrh 738
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se na nezávislém a 
reálném základě ověří alespoň statisticky 
významná část opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti zavedených 
odpovědnými stranami.

Or. ro

Pozměňovací návrh 739
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 4 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, že náklady na 
dosažení úspor energie bude možné získat 
od konečných zákazníků zpět. Při 
uplatňování systému povinných úspor v 
souladu s odstavcem 1 členské státy 
zamezí diskriminaci, křížovým dotacím a 
narušování soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 740
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. V rámci systému povinných úspor
členské státy mohou:

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Britta Thomsen, Teresa Riera Madurell, Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, požadavky v sociální oblasti, 
například tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna v domácnostech 
postižených energetickou chudobou nebo 
v oblasti sociálního bydlení;

a) připomenout, že členské státy 
definovaly koncept zranitelných 
zákazníků podle směrnice 2009/72 čl. 3 
odst. 7, členské státy zajistí, aby část 
opatření v oblasti energetické účinnosti 
byla zaměřena na tuto skupinu;

Or. en

Odůvodnění

Zajištění toho, aby část opatření v oblasti energetické účinnosti byla ve prospěch osob, jež 
trpí energetickou chudobou, by mělo být povinností, a nikoli volbou.

Pozměňovací návrh 742
Antonio Cancian, Amalia Sartori

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, požadavky v sociální oblasti, 
například tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna v domácnostech 
postižených energetickou chudobou nebo 

a) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, požadavky v sociální oblasti, 
například tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna v domácnostech 
postižených energetickou chudobou nebo 
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v oblasti sociálního bydlení; v oblasti sociálního bydlení, posílit 
provádění akčních programů včetně 
postupu ve více krocích (energetický 
audit, energetické poradenství, finanční 
poradenství, práce, monitorování 
účinnosti prací);

Or. en

Pozměňovací návrh 743
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, požadavky v sociální oblasti, 
například tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna v domácnostech 
postižených energetickou chudobou nebo 
v oblasti sociálního bydlení;

a) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, požadavky v sociální oblasti, 
například tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna v domácnostech 
postižených energetickou chudobou
pronajímateli nebo skupinou investorů, 
kteří pronajímají svou nemovitost, nebo 
v oblasti sociálního bydlení;

Or. en

Pozměňovací návrh 744
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, požadavky v sociální oblasti, 
například tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna v domácnostech 
postižených energetickou chudobou nebo 
v oblasti sociálního bydlení;

a) zahrnout do povinných úspor, jež 
stanoví, požadavky v sociální oblasti, 
například tím, že budou vyžadovat, aby 
opatření byla prováděna přednostně 
v domácnostech postižených energetickou 
chudobou nebo v oblasti sociálního 
bydlení;
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Or. en

Pozměňovací návrh 745
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 746
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) povolit odpovědným stranám, aby 
započetly do svého povinného plnění 
certifikované úspory energie dosažené 
poskytovateli energetických služeb nebo 
jinými třetími stranami, pod podmínkou, že 
doplňují běžné scénáře; v tomto případě 
zavedou akreditační postupy, které budou 
jasné, transparentní a otevřené všem 
aktérům na trhu a zaměří se na snížení 
nákladů spojených s certifikací;

Or. en
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Pozměňovací návrh 747
Lena Kolarska-Bobińska

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) povolit odpovědným stranám, aby 
započetly do svého povinného plnění 
certifikované úspory energie dosažené 
poskytovateli energetických služeb nebo 
jinými třetími stranami; v tomto případě 
členské státy zajistí, aby zavedené
akreditační postupy byly jasné, 
transparentní a otevřené všem aktérům na 
trhu a zaměří se na snížení nákladů 
spojených s certifikací;

Or. en

Pozměňovací návrh 748
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 749
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) povolit odpovědným stranám 
započítávat úspory dosažené v daném roce, 
pokud mohou být zdokumentovány a 
ověřeny a neprodlužují životnost úspor.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na životnost úspor by mělo být na členských státech, aby se rozhodly, jaký objem 
úspor energie může být převeden/uložen. To je důležité pro zabezpečení rozvoje systému a 
udržení konkurenceschopnosti, pokud jde o cenovou úroveň úspor energie.

Pozměňovací návrh 750
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) povolit odpovědným stranám 
započítávat úspory dosažené v daném roce, 
pokud mohou být zdokumentovány a 
ověřeny.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít jednotlivě možnost rozhodnout o tom, jaký objem úspor energie 
může být převeden/uložen. To je důležité, protože členské státy by v takovém systému ukládání 
měly také zohlednit životnost úspor. Ukládání je klíčové pro zabezpečení rozvoje systému a 
udržení konkurenceschopnosti, pokud jde o cenovou úroveň úspor energie.

Pozměňovací návrh 751
Paul Rübig



AM\883489CS.doc 99/100 PE475.932v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) povolit odpovědným stranám 
započítávat úspory dosažené v daném roce 
do konečného cíle pro rok 2020.

Or. en

Odůvodnění

Úspory energie by měly být započítávány v průběhu celého období, protože se jedná o jedinou 
pobídku, jež zajistí vysoké investice.

Pozměňovací návrh 752
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) povolit odpovědným stranám 
započítávat úspory dosažené v daném roce 
do celého období.

Or. de

Pozměňovací návrh 753
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) povolit odpovědným stranám 
započítávat úspory dosažené v daném roce 

c) povolit odpovědným stranám 
započítávat zvýšení účinnosti dosažené 
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tak, jako by byly místo toho dosaženy
v kterémkoli ze dvou předchozích nebo 
dvou následujících let.

v daném roce tak, jako by bylo místo toho 
dosaženo v kterémkoli ze dvou 
předchozích nebo dvou následujících let.

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en


