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Pozměňovací návrh 755
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zveřejní úspory energie 
dosažené každou z odpovědných stran 
a údaje vystihující roční trend úspor 
energie v rámci tohoto systému. Pro účely 
publikace a ověřování dosažených úspor 
energie členské státy vyžadují od 
odpovědných stran předkládání alespoň 
těchto údajů:

6. Členské státy zveřejní úspory energie 
dosažené každou z odpovědných stran 
a údaje vystihující roční trend úspor 
energie v rámci tohoto systému a současně 
zajistí integritu a důvěrnost soukromých 
nebo obchodně citlivých údajů. Pro účely 
publikace a ověřování dosažených úspor 
energie vyžadují členské státy od 
odpovědných stran předkládání alespoň 
těchto údajů:

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zajistit důvěrnost údajů.

Pozměňovací návrh 756
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Romana 
Jordan Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Jan Březina, Jolanta Emilia Hibner, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zveřejní úspory energie
dosažené každou z odpovědných stran 
a údaje vystihující roční trend úspor 
energie v rámci tohoto systému. Pro účely 
publikace a ověřování dosažených úspor 
energie členské státy vyžadují od 
odpovědných stran předkládání alespoň 
těchto údajů:

6. Členské státy zveřejní potenciál úspor
energie dosažený každou z odpovědných 
stran a údaje vystihující roční trend
zvyšování energetické účinnosti v rámci 
tohoto systému. Členské státy vyžadují od 
odpovědných stran předkládání
příslušných údajů pro účely publikace a 
ověřování zavedených opatření pro 
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energetickou účinnost včetně jejich 
potenciálu úspor energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zveřejní úspory energie
dosažené každou z odpovědných stran 
a údaje vystihující roční trend úspor 
energie v rámci tohoto systému. Pro účely 
publikace a ověřování dosažených úspor 
energie členské státy vyžadují od 
odpovědných stran předkládání alespoň 
těchto údajů:

6. Členské státy zveřejní úspory dosažené 
každou z odpovědných stran díky vyšší 
účinnosti a údaje vystihující roční trend
těchto úspor v rámci tohoto systému. Pro 
účely publikace a ověřování dosažených 
úspor díky vyšší energetické účinnosti 
vyžadují členské státy od odpovědných 
stran předkládání alespoň těchto údajů:

Or. en

Pozměňovací návrh 758
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zveřejní úspory energie 
dosažené každou z odpovědných stran 
a údaje vystihující roční trend úspor 
energie v rámci tohoto systému. Pro účely 
publikace a ověřování dosažených úspor 
energie členské státy vyžadují od 
odpovědných stran předkládání alespoň 
těchto údajů:

6. Členské státy jednou ročně zveřejní
výsledky úspory energie dosažené každou 
z odpovědných stran, jejich náklady
a údaje vystihující roční trend úspor 
energie v rámci tohoto systému. Pro účely 
publikace a ověřování dosažených úspor 
energie členské státy vyžadují od 
odpovědných stran předkládání alespoň 
těchto údajů:

Or. en
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Odůvodnění

Díky každoročnímu zveřejňování dosažených výsledků v úsporách energie a nákladů mohou 
veřejnost a příslušné orgány kontrolovat a sledovat vývoj; trh bude přitom nabízet stále nižší 
ceny a bude efektivnější z hlediska nákladů.

Pozměňovací návrh 759
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dosažené úspory energie; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 760
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dosažené úspory energie; a) dosažené úspory díky vyšší energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 761
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) souhrnné statistické údaje o jejich 
konečných zákaznících (signalizující 

vypouští se
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významné změny oproti dříve předloženým 
údajům); a

Or. en

Pozměňovací návrh 762
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) souhrnné statistické údaje o jejich 
konečných zákaznících (signalizující 
významné změny oproti dříve předloženým 
údajům); a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 763
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) souhrnné statistické údaje o jejich 
konečných zákaznících (signalizující 
významné změny oproti dříve předloženým 
údajům); a

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 764
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aktuální údaje o spotřebě konečného 
uživatele, pokud možno i odpovídající 
údaje týkající se minulosti, případně 
včetně profilů zatížení, segmentace 
zákazníků a zeměpisné polohy zákazníků, 
přičemž musí být zachována integrita 
a důvěrnost informací soukromého rázu 
či informací obchodně citlivých, v souladu 
s platnými právními předpisy Evropské 
unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aktuální údaje o spotřebě konečného 
uživatele, pokud možno i odpovídající 
údaje týkající se minulosti, případně 
včetně profilů zatížení, segmentace 
zákazníků a zeměpisné polohy zákazníků, 
přičemž musí být zachována integrita 
a důvěrnost informací soukromého rázu 
či informací obchodně citlivých, v souladu 
s platnými právními předpisy Evropské 
unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 766
András Gyürk

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

c) aktuální údaje o spotřebě konečného 
uživatele, pokud možno i odpovídající 
údaje týkající se minulosti, případně 
včetně profilů zatížení, segmentace 
zákazníků a zeměpisné polohy zákazníků, 
přičemž musí být zachována integrita 
a důvěrnost informací soukromého rázu 
či informací obchodně citlivých, v souladu 
s platnými právními předpisy Evropské 
unie.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) aktuální údaje o spotřebě konečného 
uživatele, pokud možno i odpovídající 
údaje týkající se minulosti, případně včetně 
profilů zatížení, segmentace zákazníků 
a zeměpisné polohy zákazníků, přičemž 
musí být zachována integrita a důvěrnost 
informací soukromého rázu či informací 
obchodně citlivých, v souladu s platnými 
právními předpisy Evropské unie.

c) aktuální údaje o spotřebě konečného 
uživatele ve veřejném i soukromém 
sektoru, případně včetně profilů zatížení, 
segmentace zákazníků v souladu 
s kategoriemi uvedenými v programech 
Komise pro spolupráci s místními 
orgány a zeměpisné polohy zákazníků, 
přičemž musí být zachována integrita 
a důvěrnost informací soukromého rázu či 
informací obchodně citlivých v souladu 
s platnými právními předpisy Evropské 
unie.

Or. es

Pozměňovací návrh 768
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 – písm. c a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c a) náklady přenesené na jejich 
zákazníky, přičemž zajistí ochranu 
celistvosti a důvěrnost soukromých či 
obchodně citlivých informací v souladu s 
platnými právními předpisy Evropské 
unie.

Or. en

Odůvodnění

Důkladné sledování nákladů přenesených na spotřebitele je nezbytné, protože všechny nebo 
většina cen systémů povinného zvyšování energetické účinnosti se pravděpodobně přenese na 
spotřebitele, a to včetně domácností.

Pozměňovací návrh 769
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vnitrostátní regulační orgány vydají 
za použití všech informací podle čl. 6 odst. 
6 výroční zprávy, v nichž uvedou, zda 
systémy povinného zvyšování energetické 
účinnosti plní své cíle za nejnižších 
možných nákladů pro spotřebitele. 
Vnitrostátní regulační orgány budou 
zároveň pravidelně zadávat nezávislé 
posudky týkající se dopadů, které má výše 
zmíněný systém na účty za energii, 
energetickou chudobu a úspory energie, 
které má tento systém zajistit, s cílem 
dosáhnout co nejvyšší nákladové 
účinnosti. Členské státy jsou povinny tyto 
dopady zohlednit při úpravách systému.

Or. en
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Pozměňovací návrh 770
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby se aktéři na 
trhu zdrželi všech činností, které mohou 
bránit poptávce po energetických službách 
a dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování energetické účinnosti anebo 
jejich poskytování nebo které by mohly 
brzdit rozvoj trhů s energetickými službami 
a dalšími opatřeními zaměřenými na 
zvyšování energetické účinnosti, včetně 
uzavírání trhu před konkurencí nebo 
zneužívání dominantního postavení.

7. Členské státy zajistí, aby se aktéři na 
trhu zdrželi všech činností, které mohou 
bránit poptávce po energetických službách 
a dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování energetické účinnosti anebo 
jejich poskytování nebo které by mohly 
brzdit rozvoj trhů s energetickými službami 
a dalšími opatřeními zaměřenými na 
zvyšování energetické účinnosti, včetně 
uzavírání trhu před konkurencí nebo 
zneužívání dominantního postavení; 
dosáhnou toho tak, že podpoří zejména 
jasná, průhledná a otevřená partnerství 
mezi distributory energie a/nebo 
poskytovateli energetických služeb a 
instalačními firmami, aby optimalizovali 
cíle v oblasti úspory energie ve prospěch 
konečného zákazníka.

Or. fr

Pozměňovací návrh 771
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby se aktéři na 
trhu zdrželi všech činností, které mohou 
bránit poptávce po energetických službách 
a dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování energetické účinnosti anebo 
jejich poskytování nebo které by mohly 
brzdit rozvoj trhů s energetickými službami 
a dalšími opatřeními zaměřenými na 

7. Aniž jsou dotčeny platné právní 
předpisy v oblasti hospodářské soutěže, 
členské státy zajistí, aby se aktéři na trhu 
zdrželi všech činností, které mohou bránit 
poptávce po energetických službách 
a dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování energetické účinnosti anebo 
jejich poskytování nebo které by mohly 
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zvyšování energetické účinnosti, včetně 
uzavírání trhu před konkurencí nebo 
zneužívání dominantního postavení.

brzdit rozvoj trhů s energetickými službami 
a dalšími opatřeními zaměřenými na 
zvyšování energetické účinnosti, včetně 
uzavírání trhu před konkurencí nebo 
zneužívání dominantního postavení.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné zabránit rozporům s právem EU v oblasti hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 772
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby se aktéři na 
trhu zdrželi všech činností, které mohou 
bránit poptávce po energetických službách 
a dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování energetické účinnosti anebo 
jejich poskytování nebo které by mohly 
brzdit rozvoj trhů s energetickými službami 
a dalšími opatřeními zaměřenými na 
zvyšování energetické účinnosti, včetně 
uzavírání trhu před konkurencí nebo 
zneužívání dominantního postavení.

7. Členské státy zajistí, aby se aktéři na 
trhu zdrželi všech činností, které mohou 
bránit poptávce po energetických službách 
a dalších opatřeních zaměřených na 
zvyšování úspor energie anebo jejich 
poskytování nebo které by mohly brzdit 
rozvoj trhů s energetickými službami a 
dalšími opatřeními zaměřenými na 
zvyšování energetické účinnosti, včetně 
uzavírání trhu před konkurencí nebo 
zneužívání dominantního postavení.

Or. en

Pozměňovací návrh 773
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Učiní tak tím, že budou:
(a) dodržovat přísnou nezávislost mezi 
distributorem energie a poskytovatelem 
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energetických služeb;
(b) podporovat jasné, průhledné a 
otevřené partnerství mezi distributorem 
energie a poskytovatelem energetických 
služeb, aby optimalizovali závazky v 
oblasti úspory energie ve prospěch 
konečného zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 774
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy zajistí splnění cílů 
v oblasti energetické účinnosti 
prostřednictvím pobídek určených na 
zvyšování energetické účinnosti 
soukromých domácností, jež budou mít 
podobu „ekologických půjček“, které 
zajistí přístup k desetiletým neúročeným 
půjčkám do 30 000 EUR všem subjektům, 
které doloží provedení alespoň dvou 
z následujících opatření: zvýšení 
energetické účinnosti střešní a podlahové 
krytiny nebo obvodových zdí nebo oken, 
vnějších dveří a slunečních clon, výměnu 
topných zařízení a systémů nebo místních 
zařízení a systémů pro ohřev vody, 
instalaci zařízení a systémů pro produkci 
tepla a elektřiny z obnovitelných nebo 
podobných zdrojů a místních zařízení 
a systémů pro ohřev vody na bázi 
obnovitelných nebo podobných zdrojů.

Or. it

Pozměňovací návrh 775
Britta Thomsen, Judith A. Merkies
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy přispějí mimo jiné 
přiměřeným financováním školicích 
programů k zajištění toho, aby se práva 
na informování a konzultace přímo 
rozšířila tak, aby zahrnovala energetickou 
účinnost.

Or. en

Odůvodnění

Sociální dialog na pracovišti by měl a může přispívat k dosažení cílů směrnice. Jak je 
uvedeno v bodu 5.4.1. stanoviska EHSV TEN/460 o návrhu směrnice „účast pracovníků je 
nezbytná pro lepší energetickou účinnost. Bez jejich znalostí, zkušeností a odhodlání nemůže 
být dosaženo kýžených výsledků.“ Školicí programy pro sociální partnery v rámci orgánů 
sociálního dialogu, které jsou financovány členskými státy a/nebo Evropskou komisí, by měly 
být odpovídajícím způsobem upraveny a financovány. Posílení práva na informování a 
projednávání poskytne společnostem podnět k tomu, aby diskutovaly o opatřeních v oblasti 
energetické účinnosti a jejich důsledcích.

Pozměňovací návrh 776
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Za účelem podpory trhu úspory energie a energetických služeb, vyloučení malých 
provozovatelů distribučních soustav či maloobchodníků bude tento trh omezovat. Stanovením 
plánu odpovědným energetickým společnostem bez ohledu na jejich velikost se vyhnete 
situaci, kdy se někteří zákazníci neúčastní snižování spotřeby energie. Stanovené odpovědné 
strany, buď distributor nebo maloobchodníci, by proto měly být povinni, a to bez ohledu na 
rozsah dodávky. Podle zkušeností získaných ze všech systémů závazků, které v současnosti 
probíhají v EU, povede systém povinností k tržní ceně ušetřené energie. Je tedy na každé 
odpovědné straně, aby na trhu nakoupila úspory jako jakékoli jiné komodity, které musí za 
účelem podnikání nakoupit. Pokud si společnost nepřeje být zodpovědná za plnění této 
povinnosti, měla by být schopna zadat tento úkol jiné energetické společnosti.

Pozměňovací návrh 777
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Stanovením cíle pro odpovědné energetické společnosti bez ohledu na jejich velikost se 
vyhneme situaci, kdy se někteří zákazníci neúčastní snižování spotřeby energie. Společnosti, 
které nechtějí nést zodpovědnost za plnění povinných úspor by měly být schopny tento úkol 
provést externě nebo být součástí center úsporné energie. 
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Pozměňovací návrh 778
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří
zaměstnávají méně než deset osob nebo
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

8. Členské státy vyjmou z působnosti 
tohoto článku malé distributory energie
a malé maloobchodní prodejce energie, 
konkrétně ty, kteří ročně distribuují nebo 
prodají menší množství energie, než které 
odpovídá 220 GWh, nebo kteří mají méně
než 15 000 zákazníků.  Pokud je limit 
prodané energie nebo počet zákazníků 
překročen během dvou let, bude 
v následujícím třetím roce daný podnik 
považován za odpovědnou stranu. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá. Energie vyrobená pro 
vlastní potřebu, prodej a dodávka v rámci 
průmyslových rozvodných sítí a konečná 
spotřeba rekuperované energie nebude do 
těchto limitů započítávána.

Or. en

Odůvodnění

Množství prodané energie na zákazníka a velikost společností se liší od jednoho členského 
státu k druhému. Malí distributoři energie a malí maloobchodní prodejci energie musí být 
z působnosti tohoto článku vyjmuti, aby se vyhnuli administrativní zátěži. Počet zákazníků je 
lepším ukazatelem skutečné účasti na trhu energie, spíše než výše ročního obratu, a bude 
proto zahrnut jako jeden z limitů. Společnosti, které se blíží limitu, by měly být navíc 
sledovány po dobu dvou let.

Pozměňovací návrh 779
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 8. Členské státy mohou malé distributory 
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z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

energie a malé maloobchodní prodejce 
energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR, vyjmout 
z povinného poskytování energetických 
služeb za předpokladu, že tato výjimka 
nenaruší hospodářskou soutěž a že budou 
provedena alternativní opatření pro 
úspory energie. Tato směrnice se 
nevztahuje na energii vyrobenou pro 
vlastní potřebu. Nevztahuje se ani na 
odvětví, která již spadají do působnosti 
směrnice o obchodu s emisemi.

Or. de

Odůvodnění

Cíle EU jsou mimořádně ambiciózní. V tomto případě by se tedy neměly povolovat žádné 
obecné výjimky: každý dodavatel energie musí přispět ke zvýšení energetické účinnosti nebo 
k dosažení úspor energie. Kromě opatření navržených Komisí však vždy přicházejí v úvahu 
i alternativní řešení. Také v tomto případě je zapotřebí flexibilita.

Pozměňovací návrh 780
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl.  6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které stanoví limit členských 
států. Energie vyrobená pro vlastní potřebu 
se do těchto limitů nezapočítá.
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Or. fr

Odůvodnění

Limity na prodej energie se nemohou uplatňovat stejným způsobem na různé výrobce energie. 
Členské státy by měly mít pravomoc určit odpovědné strany, a tedy případně také stanovit 
limit pro vyjmutí.

Pozměňovací návrh 781
Fiona Hall, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie v závislosti 
na konkrétních okolnostech daného 
vnitrostátního trhu s energií.

Or. en

Pozměňovací návrh 782
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo
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jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

mají méně než 500 koncových zákazníků, 
nebo jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu a 
rekuperovaná energie se do těchto limitů 
nezapočítají.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly mít možnost vyjmout malé distributory energie a prodejní společnosti s 
velmi nízkým počtem konečných zákazníků. Obnovená energie by měla být podporována a 
nemělo by se jí bránit stanovováním přísných povinností.

Pozměňovací návrh 783
Amalia Sartori, Antonio Cancian, Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR za 
předpokladu, že zavedou rovnocenná 
opatření . Energie vyrobená pro vlastní 
potřebu se do těchto limitů nezapočítá.

Or. en

Odůvodnění

Musí být vytvořen takový systém, který nebude dělat rozdíly mezi účastníky trhu a 
nenarušoval hospodářskou soutěž.
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Pozměňovací návrh 784
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

8. Pokud se zavedou odpovídající opatření 
mohou členské státy vyjmout z působnosti 
tohoto článku malé distributory energie a 
malé maloobchodní prodejce energie, 
konkrétně ty, kteří ročně distribuují nebo 
prodají menší množství energie, než které 
odpovídá 75 GWh, kteří zaměstnávají 
méně než deset osob nebo jejichž roční 
obrat nebo roční rozvaha nepřesahuje 
2 000 000 EUR. Energie vyrobená pro 
vlastní potřebu se do těchto limitů 
nezapočítá.

Or. en

Odůvodnění

Musí být vytvořen takový systém, který nebude dělat rozdíly mezi účastníky trhu a 
nenarušoval hospodářskou soutěž.

Pozměňovací návrh 785
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
energie, než které odpovídá 130 GWh, 
nebo kteří zaměstnávají méně než deset 
osob nebo jejichž roční obrat nebo roční 
rozvaha nepřesahuje 2 000 000 EUR. 
Energie vyrobená pro vlastní potřebu se do 
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limitů nezapočítá. těchto limitů nezapočítá.

Or. de

Odůvodnění

Práh pro maximální spotřebu energie stanovený na 75 GWh je příliš nízký. Mezní hodnota ve 
výši 130 GWh vylučuje menší podniky.

Pozměňovací návrh 786
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy mohou vyjmout z 
působnosti tohoto článku zdroje energie, 
které nepřesahují 5 % celkové roční 
spotřeby primární energie pro každou 
kategorii užití.

Or. it

Odůvodnění

Kromě malých společností musí mít členské státy možnost vyjmout z povinností ohledně úspor 
energie stanovených v článku 6 návrhu směrnice všechny zdroje energie, které nepřesahují 
5 % celkové roční spotřeby primární energie pro každou kategorii užití, aby povinné 
zvyšování energetické účinnosti nebylo možné použít ke stažení určitých energetických 
produktů z trhu, což by bylo protichůdné opatření k zásadě diverzifikace zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 787
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Alternativně k odstavci 1 se mohou 
členské státy za účelem dosažení úspor 
energie mezi konečnými zákazníky 
rozhodnout k přijetí jiných opatření. 

vypouští se
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Roční objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu musí 
odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1.
Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Or. en

Pozměňovací návrh 788
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Alternativně k odstavci 1 se mohou 
členské státy za účelem dosažení úspor 
energie mezi konečnými zákazníky 
rozhodnout k přijetí jiných opatření. 
Roční objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu musí 
odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1.

vypouští se

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do třech měsíců od data oznámení. 
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V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se směrnicí o energetických službách již lze tyto systémy zavádět, avšak nezajistí-li 
se tak pokrok při plnění 20% cíle v oblasti energetické účinnosti. Není proto důvod 
předpokládat, že zakotvení této možnosti do směrnice podpoří dosažení 20% cíle. Z tohoto 
důvodu byla energetickým společnostem přidělena v nové směrnici zásadní úloha. Pokud 
bude článek 9 zachován, nesmí být členské státy v žádném případě oceňovány za výsledky 
stávajících iniciativ. 

Pozměňovací návrh 789
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Alternativně k odstavci 1 se mohou 
členské státy za účelem dosažení úspor 
energie mezi konečnými zákazníky 
rozhodnout k přijetí jiných opatření. 
Roční objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu musí 
odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1.

vypouští se

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.
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Or. de

Odůvodnění

Na místní úrovni je třeba opatření na zvyšování energetické účinnosti uplatňovat, a nikoli je 
oslabovat obchodováním s osvědčeními.

Pozměňovací návrh 790
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Alternativně k odstavci 1 se mohou 
členské státy za účelem dosažení úspor 
energie mezi konečnými zákazníky 
rozhodnout k přijetí jiných opatření. 
Roční objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu musí 
odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1.

vypouští se

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Or. en

Odůvodnění

Toto již umožňuje existující směrnice o energetických službách, jíž se však nepodařilo přinést 
výsledky či zajistit pokrok při plnění 20% cíle v oblasti energetické účinnosti. Není proto 
důvod se domnívat, že by takováto možnost v nové směrnici podpořila vývoj směrem k 20% 
cíli. Pokud bude článek 9 zachován, nesmí být členské státy oceněny za výsledky stávajících 
iniciativ.  Členské státy by proto měly prokázat, že iniciativy povedou k novým, dodatečným 
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úsporám energie s účinkem odpovídajícím alespoň 1,5 %.

Pozměňovací návrh 791
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie 
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí jiných opatření. Roční objem 
úspor energie dosažený prostřednictvím 
tohoto přístupu musí odpovídat objemu 
úspor energie požadovanému v odstavci 1.

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie 
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí jiných stejně ambiciózních a 
dodatečných opatření. Roční objem úspor 
energie dosažený prostřednictvím tohoto 
přístupu musí přesně odpovídat objemu 
úspor energie požadovanému v odstavci 1
a je podroben nezávislému měření, 
kontrole a verifikaci. Dřívější kroky 
nemohou být do těchto opatření zahrnuty.

Or. en

Pozměňovací návrh 792
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí jiných opatření. Roční objem
úspor energie dosažený prostřednictvím 
tohoto přístupu musí odpovídat objemu
úspor energie požadovanému v odstavci 1.

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor díky vyšší 
energetické účinnosti mezi konečnými 
zákazníky rozhodnout k přijetí jiných 
opatření. Roční objem těchto úspor
dosažený prostřednictvím tohoto přístupu 
musí odpovídat objemu úspor díky vyšší 
energetické účinnosti požadovanému
v odstavci 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 793
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí jiných opatření. Roční objem 
úspor energie dosažený prostřednictvím 
tohoto přístupu musí odpovídat objemu 
úspor energie požadovanému v odstavci 1.

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie 
rozhodnout k přijetí jiných opatření. Roční 
objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu se započítá 
do konečného cíle pro rok 2020.

Or. en

Odůvodnění

S přihlédnutím k rozdílným výchozím situacím a problémům by měly mít členské státy možnost 
sestavit co nejvhodnější soubor opatření, která by odpovídala místním podmínkám.

Pozměňovací návrh 794
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie 
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí jiných opatření. Roční objem 
úspor energie dosažený prostřednictvím 
tohoto přístupu musí odpovídat objemu 
úspor energie požadovanému v odstavci 1.

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie 
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí jiných opatření. Roční objem 
úspor energie dosažený prostřednictvím 
tohoto přístupu má odpovídat objemu 
úspor energie požadovanému v odstavci 1.

Or. de
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Pozměňovací návrh 795
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie 
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí jiných opatření. Roční objem 
úspor energie dosažený prostřednictvím 
tohoto přístupu musí odpovídat objemu 
úspor energie požadovanému v odstavci 1.

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie 
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí omezeného počtu jiných opatření.
Roční objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu musí 
odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 796
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie 
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí jiných opatření. Roční objem 
úspor energie dosažený prostřednictvím 
tohoto přístupu musí odpovídat objemu 
úspor energie požadovanému v odstavci 1.

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení rovnocenných
úspor energie mezi konečnými zákazníky 
rozhodnout k přijetí jiných opatření. Roční 
objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu musí 
odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 797
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, 
Romana Jordan Cizelj
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy za účelem dosažení úspor energie
mezi konečnými zákazníky rozhodnout 
k přijetí jiných opatření. Roční objem 
úspor energie dosažený prostřednictvím 
tohoto přístupu musí odpovídat objemu 
úspor energie požadovanému v odstavci 1.

Alternativně k odstavci 1 se mohou členské 
státy rozhodnout k přijetí alternativních či 
doplňkových opatření s cílem zahájit 
opatření zavádění v oblasti energetické 
účinnosti mezi konečnými zákazníky.
Roční objem potenciálu úspor energie
těchto opatření energetické účinnosti
dosažený prostřednictvím tohoto přístupu 
musí odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 798
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi v rámci vnitrostátního 
plánu energetické účinnosti uvedeného 
v čl. 19 odst. 2 této směrnice jaká 
alternativní či doplňková opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a doloží, jakým 
způsobem by dosáhly opatření v oblasti 
energetické účinnosti s požadovaným 
ověřeným potenciálem pro úspory energie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 799
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu do 
třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději dva roky po 
zveřejnění této směrnice v Úředním 
věstníku Evropské unie, jaká alternativní 
opatření plánují přijmout, včetně pravidel 
o sankcích uvedených v článku 9, a doloží, 
jakým způsobem by požadovaného objemu 
úspor dosáhly. Komise může navrhnout 
změnu těchto opatření do tří měsíců od 
data jejich oznámení. V takových 
případech členské státy tato doporučení 
nebo změny zohlední.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy potřebují větší manévrovací prostor a delší dobu na to, aby mohly přijmout 
odpovídající dodatečná opatření. Kromě toho by se měly upřednostňovat spíše pobídky nežli 
postihy.

Pozměňovací návrh 800
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu do 

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a doloží, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může navrhnout změnu 
těchto opatření do tří měsíců od data jejich 
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třech měsíců od data oznámení.
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

oznámení a členské státy návrhy Komise 
zohlední při zavádění alternativních 
opatření.

Or. ro

Pozměňovací návrh 801
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu do 
třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a doloží, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může navrhnout změnu
těchto opatření do tří měsíců od data jejich 
oznámení. Komise musí pro tyto změny 
získat souhlas dotčených členských států.

Or. de

Odůvodnění

Touto směrnicí se má dosáhnout 20% zvýšení energetické účinnosti, což je cíl přijatý na 
schůzce hlav států a vlád v březnu 2007. Členské státy přitom musí mít možnost flexibilně 
přijímat opatření vedoucí ke splnění tohoto cíle. Komise proto nesmí paušálně odmítat 
alternativní opatření.

Pozměňovací návrh 802
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu
do třech měsíců od data oznámení.
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a doloží, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může navrhnout změnu 
těchto opatření do třech měsíců od data 
oznámení. Členské státy zohlední tyto 
návrhy nebo změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 803
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu
do třech měsíců od data oznámení.
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a doloží, jakým 
způsobem by požadované míry účinnosti
dosáhly. Komise může navrhnout změnu 
těchto opatření do třech měsíců od data 
oznámení. Členské státy zohlední tyto 
návrhy nebo změny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 804
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu
do třech měsíců od data oznámení.
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a doloží, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor
dosáhly. Komise může navrhnout změnu 
těchto opatření do třech měsíců od data 
oznámení. Členské státy zohlední tyto 
návrhy nebo změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do dvou let od 
přijetí této směrnice, jaká alternativní 
opatření plánují přijmout, včetně pravidel 
o sankcích uvedených v článku 9, a doloží, 
jakým způsobem by požadovaného objemu 
úspor dosáhly.
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Or. fi

Odůvodnění

Členské státy musí mít dostatek času na vypracování alternativních opatření.

Pozměňovací návrh 806
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy nastíní, jaká alternativní 
opatření plánují přijmout, včetně pravidel o 
sankcích uvedených v článku 9, a
konkrétně pro každé opatření doloží, 
jakým způsobem by požadovaného objemu 
úspor dosáhly.

Or. en

Pozměňovací návrh 807
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a doloží, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může navrhnout změnu 
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zamítnout nebo navrhnout jejich změnu
do třech měsíců od data oznámení.
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

těchto opatření do třech měsíců od data 
oznámení. Členské státy zohlední tyto 
návrhy nebo změny.

Or. en

Pozměňovací návrh 808
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy musí mít podle zásady subsidiarity možnost stanovit alternativní opatření, která 
by zahrnovala vlastní srovnatelné úsilí, aniž by Komise měla možnost zamítnout.

Pozměňovací návrh 809
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a dokázat, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly. Komise může tato opatření 
zamítnout nebo navrhnout jejich změnu 
do třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
alternativní přístup neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Členské státy, které zvolí tuto možnost, 
oznámí Komisi nejpozději do 1. ledna 
2013, jaká alternativní opatření plánují 
přijmout, včetně pravidel o sankcích 
uvedených v článku 9, a ukážou, jakým 
způsobem by požadovaného objemu úspor 
dosáhly.

Or. en

Pozměňovací návrh 810
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 9 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Takové případy mohou mimo jiné 
zahrnovat: 
a) aniž je dotčena směrnice 2009/29/ES 
individuální cíle pro spotřebitele v oblasti 
energetické účinnosti založené na 
výsledcích energetických auditů;
b) zakládání, podporu a propagaci 
společností poskytujících energetické 
služby a pokud tak členské státy 
rozhodnou, pak také stanovení 
výkonnostních cílů pro společnosti 
poskytující energetické služby;
c) opatření, jimiž by se zlepšilo řízení 
nabídky a poptávky;
d) zlepšení energetické účinnosti budov, 
včetně veřejných budov;
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e) kampaně na změnu chování 
spotřebitelů, které by nabádaly k 
efektivnějšímu využívání energie;
f) struktury sazeb za energii, které 
stimulují energetickou účinnost;
g) dobrovolné dohody mezi zákazníky, 
společnostmi poskytujícími energetické 
služby, finančními institucemi a 
pojišťovnami a/nebo místními orgány, 
které stimulují spolupráci na programech 
energetické účinnosti a podporují trh s 
energetickými službami, což je výsledek 
všeobecné dobrovolné spolupráce všech 
zúčastněných stran.

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí kontrolu takovýchto 
opatření alespoň každé dva roky a 
v souladu s oznamovací povinností 
stanovenou v článku 19 této směrnice 
seznámí Komisi s tím, jakým způsobem 
mají tato opatření dosáhnout 
rovnocenných úspor, které byly jako cíl 
stanoveny v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 2 c (nový)



PE475.954 36/101 AM\883622CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud dvouletá kontrola ukáže, že 
alternativní opatření přijatá podle tohoto
článku fakticky nedosahují požadovaných 
úspor, může Komise navrhnout nová 
opatření, která členským státům pomohou 
těchto úspor dosáhnout, a pokud to bude 
nezbytné i systém povinného zvyšování 
energetické účinnosti popsaný v odstavci 
1.

Or. en

Pozměňovací návrh 813
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. V souladu s článkem 18 stanoví 
Komise do 1. ledna 2013 prostřednictvím 
aktu v přenesené pravomoci 
harmonizovanou metodiku podle 
minimálních požadavků, které jsou 
uvedeny v příloze Vb, pro výpočetní model 
za účelem měření, sledování a ověřování 
úspor energie, kterých bylo v první řadě 
dosaženo prostřednictvím programů a 
opatření na zvýšení energetické účinnosti 
ve všech odvětvích konečné spotřeby 
uvedených v tomto článku. Nový 
harmonizovaný výpočetní model 
postupující zdola nahoru se začne 
používat od 1. ledna 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 814
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Bílé certifikáty s platností po celé EU povedou ke koncentraci úspor energie v několika 
členských státech, takže hospodářské a sociální výhody plynoucí z vyšší energetické účinnosti 
nebudou rovnoměrně rozloženy po celé Unii.

Pozměňovací návrh 815
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. fi
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 816
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 818
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 819
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. en



PE475.954 40/101 AM\883622CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 820
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 821
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. de



AM\883622CS.doc 41/101 PE475.954

CS

Odůvodnění

Komise by na základě tohoto odstavce získala možnost zavést systém certifikátů energetické 
účinnosti, s nimiž by mezi sebou mohly obchodovat členské státy na celém území Unie. 
Nejedná se však o technický detail, který by mohla upravit Komise na základě aktu 
v přenesené pravomoci. Takové rozhodnutí by musely přijmout Evropský parlament s Radou 
řádným legislativním postupem.

Pozměňovací návrh 822
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor 
energie dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 823
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, 
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor energie 
dosažených v rámci vnitrostátních systémů 
povinného zvyšování energetické 

10. Komise aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 případně zavede 
systém vzájemného uznávání úspor energie 
dosažených v rámci vnitrostátních systémů 
podpory zvyšování energetické účinnosti. 
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účinnosti. Takový systém umožní 
odpovědným stranám započítávat úspory 
energie dosažené a certifikované v daném 
členském státě do plnění svých povinností 
v jiném členském státě.

Takový systém umožní odpovědným 
stranám započítávat opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti dosažená a 
certifikovaná v daném členském státě do 
plnění svých povinností v jiném členském 
státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 824
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou využít dobrovolných 
dohod mezi zákazníky, energetickými 
společnostmi a místními orgány s cílem 
posílit spolupráci na programech 
energetické účinnosti a oživit trh s 
energetickými službami jako výsledek 
společné dobrovolné spolupráce všech 
zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

Vedle povinných systémů již byly zavedeny nebo budou vytvořeny úspěšné náhradní a 
doplňkové nástroje, které by měly být také všeobecně přijaty.

Pozměňovací návrh 825
Fiorello Provera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Členské státy podpoří rozšíření 
dobrovolných dohod mezi zákazníky, 
společnostmi poskytujícími energetické 
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služby, finančními institucemi a
pojišťovnami a místními orgány, aby se 
posílila spolupráce na programech 
energetické účinnosti a oživil se trh s 
energetickými službami jako je výsledek 
společné dobrovolné spolupráce všech 
zúčastněných stran.

Or. en

Odůvodnění

Pro úspěšné otevření trhu s energetickými službami a dosažení hmatatelných výsledků z 
hlediska energetických úspor by se měly všechny zúčastněné strany aktivně zapojit do rámce 
energetické účinnosti. Někteří z nich, zvláště koneční uživatelé, nemají často dostatečné 
množství finančních či koncepčních nástrojů na to, aby mohli plně využít potenciálu úspor 
energie, což je také důvod, proč je důležité poskytovat mechanismy podpory, zvláště v oblasti 
kapitálu a právních předpisů. Dobrovolné dohody by byly přirozeným výsledkem obchodních 
vztahů mezi zúčastněnými stranami, které vnímají své závazky v oblasti energetické účinnosti 
pozitivně, čímž by se zároveň uvedl do praxe systematický přístup, který energetická účinnost 
nutně potřebuje k plnému využití svého potenciálu.

Pozměňovací návrh 826
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Komise přispěje mimo jiné 
začleněním kapitoly věnované energetické 
účinnosti do školicích programů pro 
sociální partnery a zároveň přiměřeným 
financováním těchto programů k zajištění 
rozšíření pravomoci evropských orgánů 
sociálního dialogu (evropské rady 
zaměstnanců, evropských výborů pro 
odvětvový sociální dialog, evropské rady 
zaměstnanců pro zaměstnanost a 
dovednosti) tak, aby zahrnovala 
energetickou účinnost.

Or. en
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Odůvodnění

Evropské rady zaměstnanců a sociální dialog by měly a mohou přispívat k dosažení cílů 
směrnice. Jak bylo uvedeno v bodu 5.4.1. stanoviska EHSV TEN/460 k návrhu směrnice 
„účast pracovníka je nezbytná pro lepší energetickou účinnost. Výsledků nemůže být 
dosaženo bez znalostí, zkušeností a odhodlání.“ EHSV tedy vyzývá Komisi, aby pomohla 
zajistit rozšíření pravomoci evropských rad zaměstnanců tak, aby zahrnovala energetickou 
účinnost, čímž by se napomohlo dosažení cílů směrnice (bod 1.10). Školicí programy pro 
sociální partnery v rámci evropských orgánů sociálního dialogu, které jsou financovány 
Evropskou komisí (GŘ pro zaměstnanost), by měly být upraveny odpovídajícím způsobem.

Pozměňovací návrh 827
Matthias Groote

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Mají-li členské státy v úmyslu 
podnítit energetické společnosti 
k dosažení cílů energetické účinnosti 
uvedených v čl. 1 odst. 2, měly být 
vybídnuty k tomu, aby do tohoto 
programu zapojily celý hodnotový řetězec 
– od výrobců energie, přes distributory až 
po její spotřebitele.

Or. de

Pozměňovací návrh 828
Fiorello Provera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10b. Členské státy vytvoří regulační a 
fiskální rámec, který podpoří zavádění 
iniciativ a programů v oblasti energetické 
účinnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Pro úspěšné otevření trhu s energetickými službami a dosažení hmatatelných výsledků z 
hlediska energetických úspor by se měly všechny zúčastněné strany aktivně zapojit do rámce 
energetické účinnosti. Někteří z nich, zvláště koneční uživatelé, nemají často dostatečné 
množství finančních či koncepčních nástrojů na to, aby mohli plně využít potenciálu úspor 
energie, což je také důvod, proč je důležité poskytovat mechanismy podpory, zvláště v oblasti 
kapitálu a právních předpisů. Dobrovolné dohody by byly přirozeným výsledkem obchodních 
vztahů mezi zúčastněnými stranami, které vnímají své závazky v oblasti energetické účinnosti 
pozitivně, čímž by se zároveň uvedl do praxe systematický přístup, který energetická účinnost 
nutně potřebuje k plnému využití svého potenciálu.

Pozměňovací návrh 829
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří, aby všichni koneční 
zákazníci měli přístup k energetickým 
auditům, které jsou nákladově efektivní 
a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky. Audity mohou vykonávat 
vnitropodnikoví odborníci za 
předpokladu, že jsou kvalifikovaní nebo 
akreditovaní, že se činností, která je 
předmětem auditu, přímo nezabývají a že 
členské státy zavedly režim, jehož 
prostřednictvím je zajištěna a ověřena 
jejich kvalita a v případě nutnosti jsou 
ukládány sankce. Členské státy podporují 
školicí programy pro kvalifikaci 
energetických auditorů.

Or. fr

Odůvodnění

Jak je uvedeno v bodu odůvodnění 20 návrhu směrnice, je nutné umožnit velkým podnikům, 
které vyvinuli know-how v oblasti energetického auditu, zadávat tyto audity vnitropodnikovým 
odborníkům, pokud jsou kvalifikovaní, akreditovaní a přímo se nezabývají činností, která je 
předmětem auditu.
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Pozměňovací návrh 830
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří dostupnost auditů 
investičního stupně všechny konečné 
zákazníky s cílem zhodnotit energetickou 
náročnost průmyslových zařízen, procesů 
a budov a zajistit její nízkou úroveň. Tyto 
audity jsou ekonomicky a technicky 
přizpůsobeny každému průmyslovému 
zařízení či budově v závislosti na složitosti 
kontrolovaného zařízení, procesu či 
budovy a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, a to včetně vnitropodnikových 
odborníků.

Or. en

Odůvodnění

Takto se zajistí dostatečně vysoká kvalita energetických auditů včetně přizpůsobení 
ekonomickým potřebám a možnostem kontrolovaného zařízení či budovy. Zároveň se tímto 
způsobem zajistí, že jsou energetické audity nákladově efektivní a přiměřené cílům 
energetických úspor.

Pozměňovací návrh 831
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné 

Členské státy podpoří dostupnost auditů 
investičního stupně všechny konečné 
zákazníky s cílem zhodnotit energetickou 
náročnost průmyslových zařízen, procesů 
a budov a zajistit její nízkou úroveň. Tyto 
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zákazníky. audity budou ekonomicky a technicky 
přizpůsobeny každému průmyslovému 
zařízení či budově v závislosti na složitosti 
kontrolovaného zařízení, procesu či 
budovy a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 832
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří, aby všichni koneční 
zákazníci měli přístup k cenově dostupným
a věcným energetickým auditům, které jsou 
prováděny kvalifikovanými nebo 
schválenými odborníky. Žádnému 
hospodářskému subjektu by se nemělo 
bránit v nabízení energetických služeb. 
Měly by být zachovány dobře 
propracované metody školení a dalšího 
vzdělávání.

Or. de

Odůvodnění

Trh s energetickými službami by měl být otevřený všem hospodářským subjektům, tj. 
i zaměstnancům místních energetických společností.

Pozměňovací návrh 833
Herbert Reul

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

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné 
zákazníky.

Členské státy podpoří, aby všichni koneční 
zákazníci měli přístup k cenově dostupným
energetickým auditům, které jsou 
prováděny nezávisle kvalifikovanými nebo 
schválenými odborníky. Tyto energetické 
audity mohou provádět interní odborníci 
za předpokladu, že mají potřebnou 
kvalifikaci nebo akreditaci a že nejsou 
bezprostředně zapojeni do procesů, které 
jsou předmětem auditu.

Or. de

Odůvodnění

Využít lze již existující značné know-how interních pracovníků.

Pozměňovací návrh 834
Mario Pirillo

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří, aby všichni koneční 
zákazníci měli přístup k energetickým 
auditům, které jsou cenově dostupné a jsou 
prováděny objektivně a nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky. Všechny členské státy rovněž 
pro tyto odborníky vypracují profesní 
školící kurzy.

Or. it

Pozměňovací návrh 835
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1



AM\883622CS.doc 49/101 PE475.954

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Pokud se již na společnosti neuplatňují 
zákonné požadavky, aby hlásily a 
kontrolovaly emise, členské státy podpoří,
aby všichni koneční zákazníci měli přístup 
k energetickým auditům, které jsou 
efektivní z hlediska nákladů a jsou 
prováděny nezávisle kvalifikovanými nebo 
schválenými odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 836
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle
kvalifikovanými nebo schválenými
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří, aby všichni koneční 
zákazníci měli přístup k energetickým 
auditům, které jsou prováděny nezávisle
atestovanými odborníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 837
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné
zákazníky.

Členské státy podpoří, aby všichni 
zákazníci měli přístup k velmi kvalitním 
energetickým auditům, které jsou efektivní 
z hlediska nákladů, cenově dostupné 
a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými a/nebo schválenými 



PE475.954 50/101 AM\883622CS.doc

CS

odborníky, jak bylo definováno v příloze 
XVa.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „kvalifikovaný“ je příliš vágní a může být předmětem příliš mnoha interpretací. 
Schválení odborníci mohou zaručit kvalitu prostřednictvím přiměřených kritérií, která jsou 
podmínkou jejich schválení, což musí být definováno v příloze směrnice; za vzor lze použít 
přílohu směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 838
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné, efektivní z hlediska nákladů
a jsou prováděny objektivně
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „objektivně“ není dvojznačný, zatímco „nezávisle“ by mohlo být v různých členských 
státech interpretováno odlišně. Trh s energetickými službami by měl být přístupný všem 
účastníkům trhu.

Pozměňovací návrh 839
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 

Členské státy podpoří, aby všichni koneční 
zákazníci měli přístup k energetickým 
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dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

auditům, které jsou účinné, efektivní 
z hlediska nákladů a cenově dostupné 
a jsou prováděny kvalifikovanými nebo 
schválenými odborníky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 840
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří, aby všichni koneční
zákazníci měli snadný přístup 
k energetickým auditům, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 841
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří, aby všichni koneční 
zákazníci měli přístup k cenově dostupným
a věcným energetickým auditům, které jsou 
prováděny kvalifikovanými nebo 
schválenými odborníky.

Or. de

Pozměňovací návrh 842
Daniel Caspary
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří, aby všichni koneční 
zákazníci měli přístup k cenově dostupným
a objektivním energetickým auditům, které 
jsou prováděny kvalifikovanými nebo 
schválenými interními firemními 
odborníky.

Or. de

Pozměňovací návrh 843
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Členské státy podpoří dostupnost 
energetických auditů, které jsou cenově 
dostupné a jsou prováděny nezávisle
atestovanými nebo schválenými 
odborníky, pro všechny konečné zákazníky.

Or. en

Pozměňovací návrh 844
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Má-li se zaručit, aby energetické audity 
a systémy hospodaření s energií byly 
schopny v dlouhodobém horizontu určit a 
zajistit dostupné energetické úspory 
odpovědných podnikům nebo podniků a 
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domácností stanovených v tomto článku, 
členské státy zajistí, aby tyto audity a 
systémy zahrnovaly a dodržují minimální 
kritéria stanovená v příloze Va.

Or. en

Pozměňovací návrh 845
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Audity mohou vykonávat vnitropodnikoví 
odborníci za předpokladu, že jsou 
kvalifikovaní a schválení, a že členské 
státy zavedly režim, jehož prostřednictvím 
je zajištěna a ověřena jejich kvalita a v 
případě nutnosti jsou ukládány sankce.

Or. en

Pozměňovací návrh 846
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí vypracování školicích 
programů pro kvalifikaci energetických 
auditorů.

Or. en

Pozměňovací návrh 847
Francisco Sosa Wagner
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly.

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly. Takovéto programy musí 
zahrnovat systémy pobídek a financování, 
čímž se zajistí provedení vysoce nákladově 
efektivních doporučení vydaných v rámci 
těchto auditů. Tyto systémy jsou v souladu 
s platnými pravidly pro poskytování státní 
pomoci.

Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky potřebují pomoc, aby pokryly náklady vzniklé při realizaci doporučení 
navržených v rámci těchto auditů, což je klíčový prvek efektivní a účinné politiky v oblasti 
úspory energie založené na auditech.

Pozměňovací návrh 848
Fiona Hall, Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly.

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly. Členské státy mohou 
zejména zavést pobídky a finanční
podporu – např. daňové úlevy a dotace –
jimiž by se zajistilo, aby nákladově 
efektivní doporučení vydaná v rámci 
energetických auditů byla realizována v 
rozumné lhůtě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 849
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly.

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly. Tyto energetické audity 
identifikují a kvantifikují možnosti 
nákladově efektivních úspor 
v krátkodobém, střednědobém a 
dlouhodobém horizontu.

Or. en

Pozměňovací návrh 850
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly.

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly. Komise pomůže členským 
státům tím, že bude podporovat výměnu 
dosavadních osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 851
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly.

Členské státy vyvinou programy, které
podporují domácnosti a malé a střední 
podniky v tom, aby energetické audity 
absolvovaly a budou nabádat k uzavírání 
smluv o energetické náročnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly.

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly a následně výsledky 
takovýchto auditů realizovaly.

Or. en

Pozměňovací návrh 853
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyvinou programy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly.

Členské státy vyvinou programy 
financování a stanoví daňové úlevy, které 
podpoří domácnosti a malé a střední 
podniky, aby energetické audity 
absolvovaly.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 854
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují systémy pobídek 
a financování, aby malé a střední podniky 
a domácnosti mohly zcela či částečně 
hradit náklady spojené s realizací 
energetického auditu a s realizací vysoce 
nákladově efektivních doporučení 
vydaných v rámci těchto auditů, pokud 
navržená opatření skutečně provedou.

Or. en

Pozměňovací návrh 855
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí dostatečný počet 
kvalifikovaných a/nebo schválených 
odborníků.

Or. ro

Pozměňovací návrh 856
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy seznámí malé a střední 
podniky s konkrétními příklady toho, jak 
by systémy pro hospodaření s energií 

Členské státy seznámí malé a střední 
podniky s konkrétními příklady toho, jak 
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mohly napomoci jejich podnikání. by systémy pro hospodaření s energií 
mohly napomoci jejich podnikání. Členské 
státy přitom musí spolupracovat 
se zprostředkovatelskými organizacemi 
zastupujícími malé podniky.

Or. fr

Odůvodnění

Individuální pomoc poskytovaná strukturovanou formou zprostředkovatelskými organizacemi, 
které zastupující malé podniky, je naprosto nezbytná pro snazší uplatňování politik 
energetické účinnosti v malých a velmi malých podnicích. 

Pozměňovací návrh 857
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění investic či investičních plánů 
vyplývajících z auditů vypracovaných 
v rámci dobrovolných dohod je spojeno 
s pobídkami ad-hoc nebo se zvláštním 
zdaněním, a to včetně úlev na daních 
podporujících politiky v oblasti 
zaměstnanosti.

Or. en

Odůvodnění

Měly by se podporovat veškeré investice do zvýšení účinnosti, aby se všechny zúčastněné 
strany mohly plně věnovat projektům, které je zajímají. Finanční pobídky a výhodné daňové 
sazby by měly mít přednost, aby zúčastněné strany měly důvěru v proveditelnost a návratnost 
investic do zvýšení účinnosti, které hodlají provést.

Pozměňovací návrh 858
Mario Pirillo

Návrh směrnice
Čl. 7. – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zavedou finanční nebo 
daňové pobídky pro celkové nebo částečné 
pokrytí nákladů, které vzniknou malým 
a středním podnikům při provádění 
energetických auditů, a dále pobídky, 
které obcím, jež podepsaly Pakt starostů 
a primátorů, umožní provádět opatření 
akčních plánů pro udržitelnou energii, jež 
mají docílit zvýšení energetické účinnosti.

Or. it

Pozměňovací návrh 859
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy vybídnou podniky, kterých 
se netýká ustanovení v odst. 1 druhém 
pododstavci, k zadání energetického 
auditu, který bude proveden nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a poté každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

Členské státy mohou za tímto účelem 
vytvořit pobídky k provádění pravidelných 
energetických auditů např. tím, že 
energetické audity a/nebo systémy 
hospodaření s energií učiní předmětem 
dohod s podniky, případně se skupinami 
podniků podle čl. 17 odst. 1b směrnice 
2003/96/ES.
Energetické audity mohou provádět 
interní odborníci za předpokladu, že mají 
potřebnou kvalifikaci nebo akreditaci 
a přímo se nezabývají činností, která je 
předmětem auditu, a že dotčený členský 
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stát zavedl systém, který zajišťuje 
a ověřuje jejich kvalitu a případně ukládá 
sankce.

Or. de

Odůvodnění

Dobrovolně uzavírané dohody s podniky, případně se skupinami podniků a vnitrostátní 
systémy pobídek se ve více členských státech osvědčily jako mimořádně účinné nástroje 
k dosažení cílů stanovených v oblasti klimatu a ochrany životního prostředí i ke zvýšení 
energetické účinnosti, jsou-li spojené s přísným dohledem. Vzhledem k tomu, že v článku 7 
jsou popsané přípustné způsoby provádění energetických auditů, měl by přímo odkazovat na 
bod odůvodnění 20.

Pozměňovací návrh 860
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy vybídnou podniky, kterých 
se netýká ustanovení v odst. 1 druhém 
pododstavci, aby kvalifikovaným nebo 
schváleným odborníkům zadali 
vypracování energetického auditu, který  
poté zopakují nejpozději každých pět let.

Or. de

Odůvodnění

Jsou-li nejdůležitější doporučení realizována již do tří let, může se velmi vyplatit provést další 
audit dříve. Je nutné postupovat flexibilně.

Pozměňovací návrh 861
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení odst. 1 
druhého pododstavce, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději dva roky po vstupu 
směrnice v platnost  a poté každých pět let
od data předchozího energetického auditu.
Členské státy umožní podnikům, které již 
zavedly doporučení předchozího 
energetického auditu, aby absolvovaly 
nový audit ve lhůtě deseti let.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy zajistí, aby podniky, kterých se netýká ustanovení odst. 1 druhého pododstavce, 
musely absolvovat energetický audit provedený nezávisle a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými odborníky nejpozději dva roky po vstupu směrnice 
v platnost a poté každých pět let od data předchozího energetického auditu. Členské státy 
umožní podnikům, které již zavedly doporučení předchozího energetického auditu, aby 
absolvovaly nový audit ve lhůtě deseti let.

Pozměňovací návrh 862
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
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odborníky nejpozději do 30. června 2014
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

odborníky nejpozději do 30. června 2015
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu. Audity mohou být 
vykonávány vnitropodnikovými odborníky 
za předpokladu, že jsou kvalifikovaní a
schválení, že se činností, která je 
předmětem auditu, přímo nezabývají a že 
členské státy zavedly režim, jehož 
prostřednictvím je zajištěna a ověřena 
jejich kvalita.

Or. en

Pozměňovací návrh 863
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený objektivně
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, kteří mohou být také 
vnitropodnikovými odborníky, nejpozději 
do 30. června 2014 a poté každých pět let
od data předchozího energetického auditu.

Žádní účastníci trhu by neměli být 
vyloučeni z nabídky energetických služeb. 
Členské státy zajistí, aby se s údaji 
z energetických auditů zacházelo jako 
s důvěrnými.

Or. en

Odůvodnění

Pojem „objektivně“ není dvojznačný, zatímco „nezávisle“ by mohlo být v různých členských 
státech interpretováno odlišně. Trh s energetickými službami by měl být přístupný všem 
účastníkům trhu. Pozměňovací návrh objasňuje, že audity provedené vnitropodnikovými 
odborníky (jak je uvedeno v bodu odůvodnění 20) splňují požadavek objektivity. Jelikož 
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směrnice nepozbude platnost v roce 2020, měly by se energetické audity plánovat 
v dlouhodobější perspektivě.

Pozměňovací návrh 864
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy podpoří podniky, kterých 
se netýká ustanovení odst. 1 druhého 
pododstavce , aby pravidelně zadávaly
energetické audity prováděné nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky, včetně vnitropodnikových 
odborníků.

Za tímto účelem mohou členské státy 
zahrnout energetické audity do 
dlouhodobých dobrovolných dohod o 
energetické účinnosti, které podléhají 
dohledu příslušného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v bodu odůvodnění 20 je třeba umožnit provádění energetických auditů 
vnitropodnikovými odborníky. Podnikové programy pravidelných auditů by měly být přijaty 
na příklad v rámci dlouhodobých dobrovolných dohod. .

Pozměňovací návrh 865
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 

2. Členské státy podpoří podniky, kterých 
se netýká ustanovení odst. 1 druhého 



PE475.954 64/101 AM\883622CS.doc

CS

pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

pododstavce , aby pravidelně energetické 
zadávaly audity prováděné nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky.

Za tímto účelem mohou členské státy 
zahrnout energetické audity do širších 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem, které podléhají 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise.

Or. en

Odůvodnění

Energetické audity by měly být propagovány na základě dobrovolnosti, takže by členské státy 
mohly i nadále flexibilně vytvářet vnitrostátní systémy pobídek v oblasti energetické účinnosti, 
které by byly založené na dobrovolných a dlouhodobých dohodách se soukromým 
podnikatelským sektorem / průmyslem. Takovéto dobrovolné dohody se v několika členských 
státech ukázaly být vysoce úspěšné a přínosné při zvyšování energetické účinnosti a ochraně 
klimatu.

Pozměňovací návrh 866
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy podpoří podniky, kterých 
se netýká ustanovení odst. 1 druhého 
pododstavce, aby zadávaly pravidelně 
energetické audity prováděné nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky.

Za tímto účelem mohou členské státy 
zahrnout energetické audity do širších 
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dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem, které podléhají 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 867
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení odst. 1 
druhého pododstavce, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle a za 
přijatelnou cenu kvalifikovanými nebo 
schválenými odborníky nejpozději do 
30. června 2014.

Or. ro

Pozměňovací návrh 868
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 

2. Členské státy vybídnou podniky, kterých 
se netýká ustanovení odst. 1 druhého 
pododstavce, aby absolvovaly energetický 
audit provedený nezávisle a nákladově 
efektivním způsobem kvalifikovanými 
nebo schválenými odborníky, včetně 
vnitropodnikových odborníků, nejpozději 
do 30. června 2014 a každých sedm let od 
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energetického auditu. data předchozího energetického auditu, 
pokud nenastane závažná změna 
v provozu celého podniku nebo jeho části.

Or. en

Pozměňovací návrh 869
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení v odst. 1 
druhém pododstavci, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději dva roky po vstupu 
této směrnice v platnost a poté každých pět 
let od data předchozího energetického 
auditu.

Or. de

Pozměňovací návrh 870
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení odst. 1 
druhého pododstavce, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do dvou let po 
vstupu této směrnice v platnost a alespoň 
každých pět let od data předchozího 
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energetického auditu.

Or. pl

Pozměňovací návrh 871
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení odst. 1 
druhého pododstavce, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do dvou let po 
vstupu této směrnice v platnost a alespoň 
každých pět let od data předchozího 
energetického auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 872
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení odst. 1 
druhého pododstavce, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými a/nebo schválenými 
odborníky, jak bylo definováno v příloze 
XVa, nejpozději do 30. června 2013
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.
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Odůvodnění

Pojem „kvalifikovaný“ je příliš vágní a může být předmětem příliš mnoha interpretací. 
Kvalifikovaní a/nebo schválení odborníci mohou zaručit kvalitu prostřednictvím přiměřených 
kritérií, která jsou podmínkou jejich schválení, což musí být definováno v příloze směrnice; za 
vzor lze použít přílohu směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů. Potřeby průmyslu musí být brány více v potaz: nejzazší termín prvních energetických 
auditů by měl být přesunut na rok 2014.

Pozměňovací návrh 873
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení odst. 1 
druhého pododstavce, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014
a každých pět let od data předchozího 
energetického auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení odst. 1 
druhého pododstavce, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
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odborníky nejpozději do 30. června 2014
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

odborníky nejpozději do 30. června 2015
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

Or. en

Pozměňovací návrh 875
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení v odst. 1 
druhém pododstavci, musely absolvovat 
energetický audit provedený věcným
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

Or. de

Pozměňovací návrh 876
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení druhého 
pododstavce odstavce 1, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými nebo schválenými 
odborníky nejpozději do 30. června 2014 
a každé tři roky od data předchozího 
energetického auditu.

2. Členské státy zajistí, aby podniky, 
kterých se netýká ustanovení odst. 1 
druhého pododstavce, musely absolvovat 
energetický audit provedený nezávisle 
a nákladově efektivním způsobem 
kvalifikovanými a schválenými odborníky 
nejpozději do 30. června 2014 a každé tři 
roky od data předchozího energetického 
auditu.
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Pozměňovací návrh 877
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem mohou členské státy 
zahrnout energetické audity do širších 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem, které podléhají 
dohledu příslušného členského státu.

Or. en

Pozměňovací návrh 878
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kanceláře nebo budovy podniků, které 
spotřebují méně než 2 000 MWH za rok 
mohou provést energetické audity 
dobrovolně.

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise do 30. června 2014 zajistí, aby 
při provádění povinných energetických 
auditů bylo možné převzít prvky z jiných 
auditních systémů nebo hlášení 
o udržitelnosti, splňují-li příslušné 
požadavky. 

Or. de

Odůvodnění

Má-li být zajištěno zvýšení energetické účinnosti, je nutné dohlížet na spotřebu energie 
a optimalizovat ji. Je proto velmi důležité zvolit široký a udržitelný přístup.

Pozměňovací návrh 880
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí společnostem 
dostatečné pobídky, aby byly schopny 
financovat doporučení vydaná v rámci 
energetických auditů.

Or. en

Odůvodnění

Společnosti potřebují pomoc při pokrývání nákladů a dalších investic vzniklých v důsledku 
energetických auditů.

Pozměňovací návrh 881
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Energetický audit je platný maximálně 
po dobu deseti let.

Or. ro

Pozměňovací návrh 882
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran 
a pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení v čl. 7 odst. 3 jsou v důsledku změn v čl. 7 odst. 2 bezpředmětná.

Pozměňovací návrh 883
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 

vypouští se
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organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Se změnami v čl. 7 odst. 2 pozbývá čl. 7 odst. 3 význam.

Pozměňovací návrh 884
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Se změnami v čl. 7 odst. 2 pozbývá čl. 7 odst. 3 význam.

Pozměňovací návrh 885
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 3. Nezávisle prováděné energetické audity 
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vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za 
předpokladu, že jsou kvalifikovaní nebo 
schválení, že se činností, která je 
předmětem auditu, přímo nezabývají a že 
členské státy zavedly režim, jehož 
prostřednictvím je zajištěna a ověřena 
jejich kvalita.

Or. en

Pozměňovací návrh 886
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran 
a pověřeným orgánem a podléhajících
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Objektivní energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran 
a pověřeným orgánem a podléhající
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise mohou být součástí systému 
pobídek jednotlivých členských států.

Or. de

Pozměňovací návrh 887
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Objektivní energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2. Žádní účastníci trhu by neměli 
být vyloučeni z nabídky energetických 
služeb. 

Or. en

Odůvodnění

Pojem „objektivně“ není dvojznačný, zatímco „nezávisle“ by mohlo být v různých členských 
státech interpretováno odlišně. Trh s energetickými službami by měl být přístupný všem 
účastníkům trhu.

Pozměňovací návrh 888
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2. Z tohoto důvodu musí 
energetické audity splňovat nejnovější 
uznávané mezinárodní normy. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 889
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Nezávisle prováděné energetické audity, 
splňující specifické společné evropské 
harmonizované  normy, vyplývající ze 
systémů pro hospodaření s energií nebo 
prováděné na základě dobrovolných dohod 
uzavřených mezi organizacemi 
zainteresovaných stran a pověřeným 
orgánem a podléhajících dohledu 
příslušného členského státu nebo Komise, 
se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 890
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Nezávislé energetické audity prováděné 
na základě evropských harmonizovaných  
norem, vyplývající ze systémů pro 
hospodaření s energií nebo prováděné na 
základě dobrovolných dohod uzavřených 
mezi organizacemi zainteresovaných stran 
a pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 891
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Nezávisle prováděné energetické audity
na základě harmonizovaných evropských 
norem vyplývající ze systémů pro 
hospodaření s energií nebo prováděné na 
základě dobrovolných dohod uzavřených 
mezi organizacemi zainteresovaných stran 
a pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

Or. ro

Pozměňovací návrh 892
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Gaston Franco, Jan Březina, Werner Langen, 
Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií, které jsou v souladu s normou 
EN ISO 50001, nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 893
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran a 
pověřeným orgánem a podléhajících 
dohledu příslušného členského státu, se 
považují za splnění požadavků odstavce 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Nezávisle prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran 
a pověřeným orgánem a podléhajících
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise, se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

3. Věcně prováděné energetické audity 
vyplývající ze systémů pro hospodaření 
s energií nebo prováděné na základě 
dobrovolných dohod uzavřených mezi 
organizacemi zainteresovaných stran 
a pověřeným orgánem a podléhající
dohledu příslušného členského státu nebo 
Komise se považují za splnění požadavků 
odstavce 2.

Or. de

Pozměňovací návrh 895
Fiona Hall
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Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě energetických auditů 
provedených vnitropodnikovými 
odborníky příslušné orgány nebo subjekty, 
na které příslušné orgány přenesly 
odpovědnost za provádění nezávislého 
systému kontrol, každoročně namátkově 
vyberou alespoň statisticky významný 
procentuální podíl všech energetických 
auditů uvedených v odstavci 2 a provedou 
jejich ověření.

Or. en

Pozměňovací návrh 896
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Energetické audity mohou probíhat 
samostatně nebo mohou být součástí 
širšího environmentálního auditu.

4. Energetické audity mohou vykonávat 
vnitropodnikoví odborníci za 
předpokladu, že jsou kvalifikovaní nebo 
schválení. Členské státy vytvoří vhodné 
rámcové podmínky, jimiž se na trhu zajistí 
dostatečný počet schválených a 
kvalifikovaných odborníků .
Energetické audity mohou probíhat 
samostatně nebo mohou být součástí 
širšího environmentálního auditu.

Or. en

Odůvodnění

Možnost provádět energetické audity vnitropodnikovými odborníky jak je uvedeno v bodu 
odůvodnění 20, je součástí definice „nezávislých auditů“, která by měla být vložena do čl. 7 
odst. 2, a měla by být tedy začleněna do článku 7. Není důvod se domnívat, že by zapojení 
vnitropodnikového odborníka do auditu mělo nutně vyvolávat střet zájmu. Získat spolehlivé 
informace o profilu spotřeby energie je ve vlastním zájmu společností. Zásadní však je, aby k 
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výkonu energetických auditů byli odborníci dostatečně kvalifikováni.

Pozměňovací návrh 897
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Energetické audity mohou probíhat 
samostatně nebo mohou být součástí 
širšího environmentálního auditu.

4. Energetické audity mohou probíhat 
samostatně nebo mohou být součástí 
širšího environmentálního auditu.
Minimálním požadavkem však je, aby 
takovéto audity zahrnovaly hodnocení 
vlivu na zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy využijí audity 
investičního stupně k zhodnocení a 
zajištění kvality certifikátů energetické 
náročnosti budov, které jsou vyžadovány 
směrnicí 2010/31/ES.  Komise poskytne 
členským státům pokyny, aby se zajistila 
kvalita certifikátů energetické náročnosti 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti, která byla přijata na základě 
doporučení těchto certifikátů.

Or. en

Odůvodnění

Takto se zajistí, aby certifikáty energetické náročnosti budov doplňovaly energetické audity ve 
společnostech a byly jasným a vysoce kvalitním nástrojem pro dosažení viditelných úspor 
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energie v domácnostech. V mnoha členských státech EU existují průkazné materiály 
dokládající na nedostatečnost certifikátů energetické náročnosti. Toto je jeden z největších 
nedostatků směrnice 2010/31/ES o energetické náročnosti budov; tento pozměňovací návrh by 
mohl přispět k jeho odstranění.

Pozměňovací návrh 899
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy využijí audity 
investičního stupně k zhodnocení a 
zajištění kvality certifikátů energetické 
náročnosti budov, které jsou vyžadovány 
směrnicí 2010/31/ES.  Komise poskytne 
členským státům pokyny, aby se zajistila 
kvalita certifikátů energetické náročnosti 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti, která byla přijata na základě 
doporučení těchto certifikátů.

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Energetické audity a systémy pro 
hospodaření s energií podle tohoto článku 
nevylučují používání stejných nebo 
podobných opatření z důvodu stávajících 
či budoucích systémů pobídek a podpory, 
jako jsou například daňové úlevy. Pokud 
to bude nezbytné, měly by se příslušně 
upravit evropské pokyny pro poskytování 
státní pomoci v této oblasti a směrnice o 
zdanění energií v EU.
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Or. en

Pozměňovací návrh 901
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy stimulují průmysl, 
konkrétně malé a střední podniky, 
například prostřednictvím vnitrostátních 
fondů energetické účinnosti k využívání 
energetických služeb k optimalizování 
průmyslových procesů a chodu 
obchodních zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 902
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy by měly spotřebitelům 
zajistit přístup k nezávislému poradenství 
ohledně jejich energetických auditů, čímž 
by se zabránilo zbytečné práci a plýtvání 
finančními zdroji.

Or. en

Pozměňovací návrh 903
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výsledky energetických auditů by měly 
být zveřejňovány transparentním a 
snadno dostupným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Publikováním výsledků energetických auditů se na společnosti vyvine tlak, aby se těmito 
výsledky řídily; zabrání se tak tomu, aby společnosti výsledky energetických auditů 
ignorovaly. Jiné společnosti zároveň získají informace o možných výhodách energetických 
auditů.

Pozměňovací návrh 904
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Aby se podpořilo zavádění systémů pro 
hospodaření s energií, podniky, které 
nejsou uvedeny v odst. 1 druhého 
pododstavce, nebudou absolvovat 
energetický audit, pokud prokáží, že 
splnily uznávané normy systémů pro 
hospodaření s energií, jako například EN 
16001 / ISO 50001.

Or. en

Odůvodnění

Nejdůležitější není absolvovat energetický audit, ale výsledky, kterých se dosáhne 
stanovenými opatřeními. Jinými slovy, klíčovou záležitostí je uplatňování stanovených 
opatření. V zájmu podpoření flexibility a zavádění systémů pro hospodaření s energií, by 
neměly velké podniky absolvovat energetický audit, pokud se rozhodly zavést normu pro 
hospodaření s energií, jako je například známá a uznávaná norma EN 16001 / ISO 50001. 
Bylo prokázáno, že je to přiměje k podstatnému zlepšení.
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Pozměňovací návrh 905
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Pokud je k dispozici schválený audit, 
spotřebitelé by měli být schopni přenést 
výsledky a doporučení auditu 
na jakéhokoli schváleného poskytovatele 
služeb, čímž se podnítí hospodářskou 
soutěž na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 906
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Členské státy investují mimo jiné 
finanční toky uvedené v článku 2a, aby 
stimulovaly provedení nákladově 
efektivních opatření zjištěných během 
energetických auditů. Komise stanoví 
pokyny pro poskytování státní pomoci 
v EU s cílem určit, které finanční pobídky 
zavedené členskými státy ve prospěch 
jejich podniků jsou slučitelné s pravidly 
vnitřního trhu a pravidly pro poskytování 
státní pomoci.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že pro provedení nákladově efektivních opatření navržených během 
energetických auditů musí být poskytnuto financování.
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Pozměňovací návrh 907
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měření a informativní vyúčtování Měření a informace o vyúčtování

Or. de

Pozměňovací návrh 908
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, an Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Ioannis A. 
Tsoukalas, Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 8 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Měření a informativní vyúčtování Měření a vyúčtování informací 

Or. en

Pozměňovací návrh 909
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při zavádění inteligentních měřičů 
na základě pozitivní analýzy nákladů 
a přínosů, jak je uvedeno ve směrnicích 
2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se 
trhů s elektřinou a s plynem, členské státy 
zajistí, aby byly při stanovování 
minimálních funkčních požadavků 
na měřiče a povinností pro účastníky trhu
zohledněny cíle energetické účinnosti 
a přínosy pro konečného zákazníka a také 
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zajištěna důvěrnost informací a 
bezpečnost údajů. Členské státy mohou 
zajistit, aby konečným uživatelům 
elektřiny, zemního plynu, dálkového 
vytápění nebo chlazení a dálkově dodávané 
místní teplé vody byly poskytnuty 
individuální měřiče, které v souladu 
s přílohou VI přesně změří a zpřístupní jim 
jejich skutečnou spotřebu energie 
a poskytnou údaje o skutečné spotřebě 
energie.

Or. en

Odůvodnění

The roll-out of smart meters should be based on the rules and preconditions set by the 3rd 
energy package (2009/72 and 2009/73 EC). Minimal technical requirements, data protection 
issues, cost-benefit analysis etc are of utmost importance. Only if the legal and technical 
issues have been clarified (see European Standardization Mandate M/441) and the cost-
benefit analysis is clearly positive, the roll-out of smart metering can be started. In addition, 
any double regulation has to be avoided, taking into account that according to the 3rd Energy 
Package the cost-benefit analysis should be finished by 3rd of September 2012 – which is at 
odds with the legislative process of the Energy Efficiency Directive. To increase the technical 
effort for (smart) metering and informative billing in the area of heating and hot tap water 
would increase the costs for the consumer. Also it is important to respect the acknowledged 
different considerations between electricity smart metering and gas.

Pozměňovací návrh 910
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty správné a podrobné údaje o 
jejich skutečné spotřebě energie.  Pokud 
jsou tyto údaje získány pomocí 
inteligentních měřicích přístrojů, musí být 
tyto přístroje instalovány na základě 
vyčerpávající analýzy nákladů a přínosů, 
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jejímž prostřednictvím lze zaručit 
jednoznačně příznivé výsledky, nulový 
finanční dopad na zákazníka a ochranu 
uživatelů s nízkými příjmy.

Or. en

Pozměňovací návrh 911
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim jejich skutečnou spotřebu 
energie a poskytnou údaje o skutečném 
čase spotřeby, za předpokladu, že to je 
technicky a ekonomicky oprávněné, tzn. 
ukáže-li audit výkonnosti kladný poměr 
nákladů a přínosů a je-li dodržena zásada 
proporcionality. Další podmínkou je 
zajištění rozsáhlé ochrany údajů ze strany 
členských států.

Or. de

Odůvodnění

Některé studie došly k závěru, že tzv. inteligentní měřiče má s ohledem na poměr nákladů 
a přínosů smysl nainstalovat pouze v asi 40 % domácností. Jejich povinné zavedení do všech 
domácností by tedy nebylo namístě. Nelze ani opomenout otázky spojené se směrnicí 
o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 912
Gaston Franco
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud je to technicky a ekonomicky 
možné, členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody, byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
pokud o to v souladu s přílohou VI 
požádají přesně změří a zpřístupní jim 
jejich skutečnou spotřebu energie 
a poskytnou údaje o skutečném čase 
spotřeby, a to bez dalších nákladů a ve 
formátu, který spotřebitelům umožní lépe 
pochopit jejich spotřebu energie, .

Or. fr

Odůvodnění

Neexistují důkazy o tom, že by informování uživatelů v reálném čase o jejich spotřebě mělo 
výrazný vliv na trvalé podpoření úspor energie.  Naproti tomu je jisté, že v důsledku 
pokračujícího poskytování obsáhlých informací vznikají všem uživatelům značné náklady. 
Služba informování v reálném čase by měla být nicméně přístupná všem uživatelům, kteří by o 
ni zažádali, a to za přiměřenou cenu.

Pozměňovací návrh 913
Ioannis A. Tsoukalas

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení a
dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální inteligentní
měřiče, které v souladu s přílohou VI 
přesně změří a zpřístupní jim jejich 
skutečnou spotřebu energie buď na 
displeji inteligentních měřičů nebo na 
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internetu a poskytnou údaje o skutečném 
čase spotřeby takovým způsobem, který je 
pro uživatele srozumitelný a více je zapojí 
do úsilí o energetické úspory.

Or. en

Pozměňovací návrh 914
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim jejich skutečnou spotřebu 
energie a poskytnou údaje o skutečném 
čase spotřeby, , aniž by došlo k 
předražování na úkor uživatelů, zejména 
těch nejzranitelnější a v souladu s 
rámcem EU pro ochranu osobních údajů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 915
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
přesně změří a zpřístupní jim jejich 

Je-li to pro investora technicky 
proveditelné a efektivní z hlediska 
nákladů, a to včetně  nákladů na údržbu, 
správu a výměnu, členské státy zajistí, aby, 
konečným uživatelům elektřiny, zemního 
plynu, dálkového nebo jiného ústředního
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skutečnou spotřebu energie a poskytnou 
údaje o skutečném čase spotřeby, v souladu 
s přílohou VI.

vytápění nebo chlazení a dálkově nebo 
jinak ústředně dodávané místní teplé vody 
byly poskytnuty individuální měřiče, které 
v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim jejich skutečnou spotřebu 
energie a poskytnou údaje o skutečném 
čase spotřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 916
Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Je-li to pro investora technicky 
proveditelné a efektivní z hlediska 
nákladů, a to včetně  nákladů na údržbu, 
správu a výměnu, členské státy zajistí, 
aby konečným uživatelům elektřiny, 
zemního plynu, dálkového vytápění nebo 
chlazení a dálkově dodávané místní teplé 
vody byly poskytnuty individuální měřiče, 
které v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim jejich skutečnou spotřebu 
energie a poskytnou údaje o skutečném 
čase spotřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 917
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 

Je-li to pro investora technicky 
proveditelné a efektivní z hlediska 
nákladů, a to včetně  nákladů na údržbu, 



AM\883622CS.doc 91/101 PE475.954

CS

a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
přesně změří a zpřístupní jim jejich 
skutečnou spotřebu energie a poskytnou 
údaje o skutečném čase spotřeby, v souladu 
s přílohou VI.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 918
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
v souladu s přílohou VI  přesně změří 
a zpřístupní jim jejich skutečnou spotřebu 
energie a poskytnou údaje o skutečném 
čase spotřeby a příslušnými ustanoveními 
směrnice 2009/72/ES pro elektřinu a 
směrnice 2009/73/ES pro plyn.

Or. en

Pozměňovací návrh 919
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 

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

uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly
nákladově efektivním způsobem
poskytnuty individuální měřiče, které
v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim jejich skutečnou spotřebu 
energie a poskytnou údaje o skutečném 
čase spotřeby. Tyto údaje by měly mít 
takový formát,  který spotřebitelům 
nejlépe umožní pochopit jejich spotřebu 
energie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 920
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při instalaci inteligentních měřičů,
členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim jejich skutečnou spotřebu 
energie a v reálném čase bezplatně 
poskytnou údaje ve formátu, který 
spotřebitelům umožní lépe pochopit jejich 
spotřebu energie.

Or. en

Odůvodnění

Původní znění odstavce 1 naznačuje, že inteligentní měřiče jsou povinné. Toto však není 
záměrem třetího energetického balíčku, který požaduje, aby bylo provedeno vnitrostátní 
hodnocení dopadu na podniky (viz také bod odůvodnění 55 směrnice 2009/72/ES: „Mělo by 
být možné zavést inteligentní měřící systémy na základě ekonomického posouzení. Pokud se v 
tomto posouzení dojde k závěru, že zavedení daných měřících systémů je z ekonomického 
hlediska přijatelné a nákladově efektivní pouze pro spotřebitele s určitým množstvím 
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spotřebované elektřiny, měly by mít členské státy možnost tuto skutečnost zohlednit při 
zavádění inteligentních měřících systémů.“).

Pozměňovací návrh 921
Ivo Belet

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Při instalaci inteligentních měřičů,
členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového nebo jiného ústředního
vytápění nebo chlazení a dálkově nebo 
jinak ústředně dodávané místní teplé vody 
byly poskytnuty individuální měřiče, které 
v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim jejich skutečnou spotřebu 
energie a poskytnou v reálném čase údaje 
o skutečném čase spotřeby bez dalších 
poplatků a ve formátu, který 
spotřebitelům umožní lépe pochopit jejich 
spotřebu energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 922
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 923
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy přijmou v souladu 
s ustanoveními třetího balíčku pro vnitřní 
trh s elektrickou energií a zemním plynem 
opatření, kterými zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které jim 
zpřístupní jejich skutečnou spotřebu 
energie a poskytnou údaje o skutečném 
čase spotřeby.

Or. de

Odůvodnění

Předpisy týkající se inteligentních měřících systémů musí i nadále vycházet ze směrnic, které 
jsou součástí třetího balíčku pro vnitřní trh s elektrickou energií a zemním plynem.

Pozměňovací návrh 924
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 

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

dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim údaje o jejich skutečné 
spotřebě energie a skutečném čase 
spotřeby. Tyto měřiče musí být nákladově 
efektivní a musí zvýšit energetickou 
účinnost domácností.

Or. fi

Pozměňovací návrh 925
Bendt Bendtsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 926
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 

Je-li to  technicky a ekonomicky 
proveditelné, členské státy zajistí, aby, 
konečným uživatelům elektřiny, zemního 
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a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
přesně změří a zpřístupní jim jejich 
skutečnou spotřebu energie a poskytnou 
údaje o skutečném čase spotřeby, v souladu 
s přílohou VI.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 927
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Dojde-li analýza nákladů a přínosů 
k pozitivním výsledkům, členské státy 
zajistí, aby konečným uživatelům 
elektřiny, zemního plynu, dálkového 
vytápění nebo chlazení a dálkově dodávané 
místní teplé vody byly poskytnuty 
individuální měřiče, které v souladu 
s přílohou VI přesně změří a zpřístupní jim 
údaje o jejich skutečné spotřebě energie 
a skutečném čase spotřeby.

Or. ro

Pozměňovací návrh 928
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 

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

v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim jejich skutečnou spotřebu 
energie poskytnou údaje o skutečném čase 
spotřeby a o nadbytečné energii, která je 
odváděna zpět do sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 929
Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 930
Daniel Caspary

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
uživatelům elektřiny, zemního plynu, 
dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které
přesně změří a zpřístupní jim jejich 
skutečnou spotřebu energie a poskytnou

Je-li technicky možné a hospodárné 
poskytnout konečným uživatelům 
elektřiny, zemního plynu, dálkového 
vytápění nebo chlazení a dálkově dodávané 
místní teplé vody individuální měřiče, 
členské státy zajistí, aby tyto měřiče
v souladu s přílohou VI uživatelům přesně 
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údaje o skutečném čase spotřeby, v souladu 
s přílohou VI.

měřily a zpřístupnily jim jejich skutečnou 
spotřebu energie a poskytly údaje 
o skutečném čase spotřeby.

Or. de

Pozměňovací návrh 931
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 932
András Gyürk

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 933
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, 
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 934
Marian-Jean Marinescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Do 1. ledna 2016 členské státy zajistí, aby 
konečným uživatelům elektřiny, zemního 
plynu, dálkového vytápění nebo chlazení 
a dálkově dodávané místní teplé vody byly 
poskytnuty individuální měřiče, které 
v souladu s přílohou VI přesně změří 
a zpřístupní jim údaje o jejich skutečné 
spotřebě energie a o skutečném čase 
spotřeby.



PE475.954 100/101 AM\883622CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 935
Hermann Winkler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Pozměňovací návrh 936
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 8. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby byly 
zákazníkům při instalaci poskytnuty 
náležité rady a informace, zejména o 
veškerých možnostech inteligentních 
měřičů s ohledem na tarifní struktury, 
řízení odečtů a kontrolu spotřeby energie.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly informovat a vzdělávat všechny konečné uživatele o jejich možnostech 
ohledně nových tarifních struktur a řízení odečtů, aby zajistily, aby náklady na zavedení 
těchto nových služeb a příležitostí vždy podporovaly energetickou účinnost a úspory energie.   
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Pozměňovací návrh 937
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 8. – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Instalace individuálních měřičů pro 
spotřebu elektřiny, zemního plynu, místní 
teplé vody a individuálního vytápění nebo 
chlazení do ... (datum vstupu této 
směrnice v platnost) konečnými uživateli, 
se požaduje za splnění požadavků 
odstavce 1.

Or. ro


