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Pozměňovací návrh 938
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovování minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
nainstalované inteligentní měřiče 
umožňovaly úsporu energie 
v domácnostech a aby byly plně 
zohledněny celkové všeobecné cíle 
energetické účinnosti a přínosy 
pro konečné zákazníky. Minimální 
funkční požadavky by měly umožnit 
komunikaci mezi součástmi inteligentních 
měřičů a přístroji nebo vstupními branami 
v domácnostech nebo budovách, které se 
používají k dosažení energetických úspor 
a v rámci správních služeb na straně 
poptávky.

Or. en

Odůvodnění

Instalace inteligentních měřičů podle směrnice 2009/72/ES a 2009/73/ES je zásadním krokem, 
který umožní dosáhnout energetických úspor v domácnostech. Ve zprávě CEN/CENELEC 
o mandátu k normalizaci M/441 je uvedeno několik dalších funkčních požadavků 
na inteligentní měřiče ve srovnání s tradičními měřiči, nikoli však minimálních. Mezi ně patří 
dosahování energetických úspor a správní služby na straně poptávky.

Pozměňovací návrh 939
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

Pokud se členské státy rozhodnou 
na základě pozitivních výsledků 
ekonomického zhodnocení všech 
dlouhodobých nákladů, výhod 
a energetických úspor k zavádění 
inteligentních měřičů podle směrnic 
2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se 
trhů s elektřinou a s plynem, zajistí při 
stanovování minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy, aby byly 
plně zohledněny cíle energetické účinnosti 
a přínosy pro konečné zákazníky.
Při instalaci inteligentních měřičů budou 
zákazníkům poskytnuty příslušné 
informace a rady, aby bylo možné 
maximálně využít jejich potenciálních 
výhod.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné uhlídat náklady spotřebitelů, je vhodné se zaměřit na správné zavedení 
inteligentních měřičů. Jednou z hlavních výhod inteligentních měřičů je získání přesného 
vyúčtování. Je proto nepřijatelné, aby ihned po zavedení této technologie neměli přesné 
vyúčtování k dispozici všichni spotřebitelé. Kromě toho je jednou z hlavních výhod 
inteligentních měřičů z hlediska spotřebitele získání přesného vyúčtování. V důsledku 
nečekaně vysokých antedatovaných účtů (které jsou důsledkem nepřesnosti záznamových 
systémů dodavatele) hrozí, že se spotřebitelé dostanou do dluhů, což by mohlo vést 
ke zbytečným obavám a vzniku problémů.

Pozměňovací návrh 940
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 

Při zavádění inteligentních měřičů 
a při stanovování minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
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a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

pro účastníky trhu členské státy přihlédnou 
ke svým možnostem v rámci této politiky, 
pokud jde o systémy inteligentních 
měřičů, a to na základě hodnocení 
nákladů a přínosů podle 2. bodu přílohy 1 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a plynem, 
a zajistí, aby byly plně zohledněny cíle 
energetické účinnosti a přínosy 
pro konečné zákazníky a také otázka 
zajištění důvěrnosti informací 
a bezpečnosti údajů.

Or. en

Pozměňovací návrh 941
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

Při zavádění inteligentních měřičů 
na základě pozitivní analýzy nákladů 
a přínosů, jak se uvedeno ve směrnicích 
2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se 
trhů s elektřinou a s plyne, a při 
stanovování minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky 
a také otázka zajištění a bezpečnosti údajů 
a zajištění důvěrnosti informací.

Or. en

Pozměňovací návrh 942
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti, ochrana osobních údajů 
a přínosy pro konečné zákazníky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 943
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu členské státy zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle energetické 
účinnosti a přínosy pro konečné zákazníky.

Při zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajících se trhů s elektřinou a s plynem 
a při stanovení minimálních funkčních 
požadavků na měřiče a povinností 
pro účastníky trhu usilují členské státy 
o to, aby byly plně zohledněny cíle 
energetické účinnosti a přínosy 
pro konečné zákazníky.

Or. de

Pozměňovací návrh 944
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby všichni 
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spotřebitelé elektřiny, jejichž konečná 
spotřeba energie přesahuje 6 000 kWh 
ročně, zavedli inteligentní měřiče 
nejpozději do 1. ledna 2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 945
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Je nutné klást důraz také na vytvoření 
společných celoevropských norem 
pro inteligentní měřiče.

Or. en

Pozměňovací návrh 946
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka.

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
mohou zajistit, aby byly údaje měření 
jejich výroby nebo spotřeby zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka, a to podle doby odečtu, 
na základě jasných právních předpisů 
v oblasti ochrany údajů, obecných tržních 
pravidel, právního rámce a právních 
předpisů týkajících se kalibrace, které 
stanovily členské státy.
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Or. en

Odůvodnění

Zavádění inteligentních měřičů by mělo být založeno na pravidlech a základních podmínkách 
stanovených ve 3. energetickém balíčku (2009/72 a 2009/73 ES). Velmi důležité jsou 
minimální technické požadavky, otázka ochrany údajů, analýza nákladů a přínosů atd. 
Zavádění inteligentních měřičů může být zahájeno až po vyjasnění právních a technických 
otázek (viz Evropský mandát k normalizaci M/441) a poté, co se ukáže, že analýza nákladů 
a přínosů je jednoznačně pozitivní.

Pozměňovací návrh 947
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka.

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo, příp. měřidla mohla
započítávat elektřinu vyrobenou v budově 
konečného zákazníka a dodanou 
do elektrické sítě. Pokud o to koneční 
zákazníci požádají, členské státy zajistí, 
aby byly údaje měření jejich výroby nebo 
spotřeby v reálném čase okamžitě 
zpřístupněny jim nebo třetí straně, která 
jedná jménem konečného zákazníka, a to 
bez dalších nákladů a snadno 
pochopitelnou formou. V souladu 
s příslušnými právnímu předpisy EU 
týkajícími se ochrany údajů a důvěrnosti 
informací se s údaji musí zacházet 
bezpečně a musí být zajištěna důvěrnost 
informací spotřebitele.

Or. en

Pozměňovací návrh 948
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka.

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Členské státy 
zajistí, aby byly konečným zákazníkům
zpřístupněny údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase. Pokud si 
zákazníci podají žádost o zpřístupnění 
údajů jim nebo třetí straně, která jedná 
jménem konečného zákazníka, budou tyto 
údaje poskytnuty, aniž by tím vznikly další 
náklady, a takovou formou, která by 
zákazníkům umožnila srovnání 
podobných nabídek.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo možné uhlídat náklady spotřebitelů, je vhodné se zaměřit na správné zavedení 
inteligentních měřičů. Jednou z hlavních výhod inteligentních měřičů je získání přesného 
vyúčtování. Je proto nepřijatelné, aby ihned po zavedení této technologie neměli přesné 
vyúčtování k dispozici všichni spotřebitelé. Kromě toho je jednou z hlavních výhod 
inteligentních měřičů z hlediska spotřebitele získání přesného vyúčtování. V důsledku 
nečekaně vysokých antedatovaných účtů (které jsou důsledkem nepřesnosti záznamových 
systémů dodavatele) hrozí, že se spotřebitelé dostanou do dluhů, což by mohlo vést 
ke zbytečným obavám a ke vzniku obtížné situace.

Pozměňovací návrh 949
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
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zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka.

zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka. Provozovatelé měřičů zajistí, 
aby se s údaji spotřebitelů zacházelo 
bezpečně a aby přitom nedocházelo 
k porušování ustanovení o ochraně údajů.

Or. de

Odůvodnění

Informace musejí být s ohledem na spotřebu a náklady jasné a srozumitelné a musejí přispívat 
ke zvyšování energetické účinnosti v domácnostech. Zároveň je při používaní těchto informací 
nutné zajistit ochranu údajů získaných od spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 950
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka.

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich 
skutečné výroby nebo spotřeby 
zpřístupněny třetí straně, která jedná 
jménem konečného zákazníka, a to bez 
dalších nákladů a formou, která 
spotřebitelům umožní udělat si lepší 
představu o své spotřebě energie.

Or. fr

Odůvodnění

Neexistují důkazy o tom, že by informování uživatelů v reálném čase o jejich spotřebě mělo 
výrazný vliv na trvalý úspěch opatření zaměřených na úsporu energie. Naproti tomu je jisté, 
že v důsledku pokračujícího poskytování obsáhlých informací vznikají všem uživatelům 
nezanedbatelné náklady. Služba poskytování informací v reálném čase by měla být nicméně 



AM\883623CS.doc 11/104 PE475.955

CS

přístupna všem uživatelům, kteří by o ni zažádali, a to za přiměřenou cenu.

Pozměňovací návrh 951
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka.

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka, a to bez dodatečných 
nákladů, ve formátu, který jim umožní 
srovnávat rovnocenné nabídky, 
a s přihlédnutím k právním předpisům 
týkajícím se ochrany osobních údajů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 952
Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny
třetí straně, která jedná jménem konečného 

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Členské státy 
zajistí, aby byly konečným zákazníkům
zpřístupněny údaje měření jejich výroby 
v reálném čase. Na žádost konečného 
zákazníka se údaje měření jejich výroby 



PE475.955 12/104 AM\883623CS.doc

CS

zákazníka. a spotřeby v reálném čase zpřístupní třetí 
straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka, aniž by jím tím vznikly další 
náklady. 

Or. en

Pozměňovací návrh 953
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka.

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly přesné údaje měření jejich 
výroby nebo spotřeby v reálném čase 
zpřístupněny třetí straně, která jedná 
jménem konečného zákazníka, a to snadno 
pochopitelnou formou, která by 
zákazníkům umožnila srovnání 
podobných nabídek.

Or. en

Pozměňovací návrh 954
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
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koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka.

koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase zpřístupněny 
třetí straně, která jedná jménem konečného 
zákazníka, a to s přihlédnutím k právním 
předpisům týkajícím se ochrany údajů 
a kalibrace.

Or. en

Pozměňovací návrh 955
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase 
zpřístupněny třetí straně, která jedná 
jménem konečného zákazníka.

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě.

Or. en

Pozměňovací návrh 956
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Pokud o to 

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě.
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koneční zákazníci požádají, členské státy 
zajistí, aby byly údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase 
zpřístupněny třetí straně, která jedná 
jménem konečného zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 957
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče 
spotřeby tepla, aby bylo možné měřit 
spotřebu tepla nebo chlazení u každého 
bytu. Pokud použití individuálních měřičů 
spotřeby tepla není technicky možné, 
použijí se individuální indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 958
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového či 
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vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

jiného ústředního vytápění, musí být 
na vstupu do budovy nainstalován měřič 
tepla. Také v budovách s více bytovými
či nebytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče tepla, 
aby bylo možné měřit spotřebu tepla nebo 
chlazení a horké vody u každé jednotky. 
Pokud použití individuálních měřičů 
spotřeby tepla není technicky nebo 
ekonomicky možné, použijí se individuální 
indikátory pro rozdělování nákladů 
na vytápění v souladu se specifikacemi 
uvedenými v příloze VI bodu 1.2 
pro měření spotřeby tepla na každém 
radiátoru nebo v jednotlivých místnostech.

Or. de

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit nedorozuměním a zajistit rovnost mezi všemi 
stávajícími technologiemi vytápění. V celém odvětví vytápění a chlazení musejí platit stejná 
pravidla. Nařízení musí platit nejen pro byty, ale také pro nebytové prostory. Měly by být 
povoleny nejrůznější indikátory pro rozdělování nákladů.

Pozměňovací návrh 959
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění nebo vybavena ústředním 
topením, příp. zásobována na základě 
jednotlivých zdrojů tepla, musí být 
na vstupu do budovy, resp. na vypouštěcím 
ventilu ohřívače vody, nainstalován měřič 
tepla. Také v budovách s více bytovými 
jednotkami musí být nainstalovány 
individuální měřiče tepla, aby bylo možné 
měřit spotřebu tepla nebo chlazení u každé 
jednotky. Pokud použití individuálních 
měřičů spotřeby tepla není technicky 
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bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

možné, použijí se individuální indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla.

Or. en

Pozměňovací návrh 960
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění nebo vybavena ústředním 
topením, musí být na vstupu do budovy, 
resp. na vypouštěcím ventilu ohřívače 
vody, nainstalován měřič tepla. Také 
v budovách s více bytovými jednotkami 
musí být nainstalovány individuální měřiče 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každé jednotky. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky či ekonomicky možné, 
použijí se individuální indikátory pro 
rozdělování nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla.

Or. en

Pozměňovací návrh 961
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je V případě vytápění a chlazení, pokud je 
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budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění nebo vybavena ústředním 
topením, musí být na vstupu do budovy, 
resp. na vypouštěcím ventilu ohřívače 
vody, nainstalován měřič tepla. Také 
v budovách s více bytovými jednotkami 
musí být nainstalovány individuální měřiče 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každé jednotky. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky či ekonomicky možné, 
použijí se individuální indikátory pro 
rozdělování nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla.

Or. en

Pozměňovací návrh 962
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, může být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami mohou být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu na základě 
pozitivní analýzy nákladů a přínosů. 
Pokud použití individuálních měřičů 
spotřeby tepla není technicky či 
ekonomicky možné, mohou se použít 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla.

Or. en
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Odůvodnění

Účinnost systémů dálkového vytápění a chlazení je nutné měřit na základě úspory primární 
energie.

Pozměňovací návrh 963
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, může být na vstupu do budovy 
nainstalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami mohou být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné nebo pokud 
náklady převažují nad přínosy, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru v případě, že to je 
technicky možné.

Or. en

Pozměňovací návrh 964
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
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instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

nainstalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami by měly být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu, avšak pouze 
na základě pozitivních výsledků analýzy 
nákladů a přínosů. Pokud použití 
individuálních měřičů spotřeby tepla není 
technicky nebo ekonomicky možné, měly 
by se použít individuální indikátory pro 
rozdělování nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru, a to na žádost 
konečného zákazníka.

Or. en

Pozměňovací návrh 965
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla
na každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
na základě pozitivních výsledků analýzy 
nákladů a přínosů nainstalovány 
individuální měřiče spotřeby tepla, aby 
bylo možné měřit spotřebu tepla nebo 
chlazení u každého bytu. Pokud použití 
individuálních měřičů spotřeby tepla není 
technicky možné, použijí se individuální 
indikátory pro rozdělování nákladů 
na vytápění v souladu se specifikacemi 
uvedenými v příloze VI bodu 1.2 
pro měření spotřeby tepla na každém 
radiátoru.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 966
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu, pokud tyto 
měřiče vedou ke zvýšení energetické 
účinností domácností.. Pokud použití 
individuálních měřičů spotřeby tepla není 
technicky možné, použijí se individuální 
indikátory pro rozdělování nákladů 
na vytápění v souladu se specifikacemi 
uvedenými v příloze VI bodu 1.2 
pro měření spotřeby tepla na každém 
radiátoru.

Or. fi

Pozměňovací návrh 967
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
nainstalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
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použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky nebo ekonomicky 
možné, je možné použít individuální 
indikátory pro rozdělování nákladů 
na vytápění v souladu se specifikacemi 
uvedenými v příloze VI bodu 1.2 
pro měření spotřeby tepla na každém 
radiátoru.

Or. de

Pozměňovací návrh 968
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, může být na vstupu do budovy 
nainstalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami mohou být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, mohou 
se použít individuální indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru.

Or. de

Pozměňovací návrh 969
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče 
spotřeby tepla, aby bylo možné měřit 
spotřebu tepla nebo chlazení u každého 
bytu. Pokud použití individuálních měřičů 
spotřeby tepla není technicky možné, 
použijí se individuální indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového
či ústředního vytápění, musí být na vstupu 
do budovy, resp. na vypouštěcím ventilu 
ohřívače vody nainstalován měřič tepla.

Or. de

Odůvodnění

Z důvodu subsidiarity by měly mít rozhodovací pravomoc členské státy. Velké množství 
výškových budov v nových členských státech je například ještě vybaveno systémy s jediným 
potrubím. Přestavba všech systémů by jen v Litvě stála kolem jedné miliardy eur, proto je 
i nadále nutná jistá flexibilita.

Pozměňovací návrh 970
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče 
spotřeby tepla, aby bylo možné měřit 
spotřebu tepla nebo chlazení u každého 
bytu. Pokud použití individuálních měřičů 
spotřeby tepla není technicky možné, 

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění nebo vybavena ústředním 
topením, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla.
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použijí se individuální indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 971
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče 
spotřeby tepla, aby bylo možné měřit 
spotřebu tepla nebo chlazení u každého 
bytu. Pokud použití individuálních měřičů 
spotřeby tepla není technicky možné, 
použijí se individuální indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami je nutné 
podporovat individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky nebo ekonomicky 
možné, použijí se individuální indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 972
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
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vytápění, musí být na vstupu do budovy
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče 
spotřeby tepla, aby bylo možné měřit 
spotřebu tepla nebo chlazení u každého 
bytu. Pokud použití individuálních měřičů 
spotřeby tepla není technicky možné, 
použijí se individuální indikátory 
pro rozdělování nákladů na vytápění 
v souladu se specifikacemi uvedenými 
v příloze VI bodu 1.2 pro měření spotřeby 
tepla na každém radiátoru.

vytápění, musí být v budově nainstalován
měřič spotřeby tepla, aby bylo možné měřit 
spotřebu tepla nebo chlazení.

Or. fi

Odůvodnění

Měření tepelné energie v každé bytové jednotce není z hlediska poměru mezi náklady 
a přínosy odůvodněné a představuje velmi nákladné řešení v budovách, jako jsou bytové 
domy, kde jsou nainstalovány společné systémy vytápění.

Pozměňovací návrh 973
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
nainstalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být podle 
možnosti nainstalovány individuální 
měřiče spotřeby tepla, aby bylo možné 
měřit spotřebu tepla nebo chlazení 
u každého bytu. Pokud použití 
individuálních měřičů spotřeby tepla není 
technicky možné, mohou se použít 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla na 
každém radiátoru.
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Pozměňovací návrh 974
Edit Herczog

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
nainstalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby 
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 
použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky a ekonomicky možné, 
použijí se individuální indikátory pro 
rozdělování nákladů na vytápění v souladu 
se specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 975
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě vytápění a chlazení, pokud je
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
instalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče spotřeby
tepla, aby bylo možné měřit spotřebu tepla 
nebo chlazení u každého bytu. Pokud 

V případě vytápění a chlazení, pokud je 
budova zásobována ze sítě dálkového 
vytápění, musí být na vstupu do budovy 
nainstalován měřič tepla. Také v budovách 
s více bytovými jednotkami musí být 
nainstalovány individuální měřiče tepla, 
aby bylo možné měřit spotřebu tepla nebo 
chlazení u každého bytu. Pokud použití 
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použití individuálních měřičů spotřeby 
tepla není technicky možné, použijí se 
individuální indikátory pro rozdělování 
nákladů na vytápění v souladu se 
specifikacemi uvedenými v příloze VI 
bodu 1.2 pro měření spotřeby tepla 
na každém radiátoru.

individuálních měřičů spotřeby tepla není 
technicky možné, použijí se individuální 
indikátory pro rozdělování nákladů na 
vytápění v souladu se specifikacemi 
uvedenými v příloze VI bodu 1.2 pro
měření spotřeby tepla na každém radiátoru.

Or. en

Pozměňovací návrh 976
Bendt Bendtsen, Krišjānis Kariņš, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě instalace individuálních měřičů 
spotřeby tepla v domácnostech bude 
možná nutné provést širší dlouhodobou 
analýzu nákladů a přínosů a přihlédnout 
přitom jak k nákladům a přínosům 
z hlediska trhu, tak i z hlediska 
spotřebitelů. V rámci tohoto hodnocení by 
se mělo rozhodnout, která forma měření 
spotřeby tepla je nejrentabilnější 
s přihlédnutím ke specifikacím uvedeným 
v čl. 1.2 přílohy VI a k časovému rámci, 
který je možné z hlediska jejich zavedení 
dodržet. Analýza nákladů a přínosů by 
měla být navíc provedena nejpozději 
do jednoho roku po ukončení lhůty 
pro provedení této směrnice v právu 
členských států.

Or. en

Pozměňovací návrh 977
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí 
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit 
vlastnosti budov, například přenos tepla 
mezi bytovými jednotkami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 978
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí 
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit 
vlastnosti budov, například přenos tepla 
mezi bytovými jednotkami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 979
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla vypouští se
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pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí 
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit 
vlastnosti budov, například přenos tepla 
mezi bytovými jednotkami.

Or. ro

Pozměňovací návrh 980
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit vlastnosti 
budov, například přenos tepla mezi 
bytovými jednotkami.

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla, 
chlazení a teplé vody a pro jejich 
vyúčtování v budovách s více bytovými 
jednotkami zásobovanými dálkovým 
vytápěním nebo chlazením, příp. teplou 
vodou. Taková pravidla mohou zahrnovat 
pokyny týkající se opravných koeficientů, 
jež mohou zohlednit vlastnosti budov, 
například přenos tepla mezi bytovými 
jednotkami.

Or. de

Odůvodnění

Značné rozdíly mezi jednotlivými členskými státy vyžadují větší míru flexibility.

Pozměňovací návrh 981
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo
chlazením. Taková pravidla musí 
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit vlastnosti 
budov, například přenos tepla mezi 
bytovými jednotkami.

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla, 
chlazení a teplé vody a na jejich 
vyúčtování v budovách s více bytovými 
jednotkami zásobovanými dálkovým 
vytápěním, chlazením nebo teplou vodou. 
Taková pravidla musí zahrnovat pokyny 
týkající se opravných koeficientů, jež 
mohou zohlednit vlastnosti budov, 
například přenos tepla mezi bytovými 
jednotkami.

Or. fr

Pozměňovací návrh 982
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí 
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit vlastnosti 
budov, například přenos tepla mezi 
bytovými jednotkami.

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými a nebytovými 
jednotkami zásobovanými dálkovým 
vytápěním nebo chlazením. Taková 
pravidla musí zahrnovat pokyny týkající se 
opravných koeficientů, jež mohou 
zohlednit vlastnosti budov, například 
přenos tepla mezi bytovými jednotkami.

Or. de

Odůvodnění

Ustanovení musejí platit nejen pro byty, ale také pro nebytové prostory.

Pozměňovací návrh 983
Hermann Winkler
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí 
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit vlastnosti 
budov, například přenos tepla mezi 
bytovými jednotkami.

Členské státy mohou odpovídajícím 
způsobem stanovit pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí 
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit vlastnosti 
budov, například přenos tepla mezi 
bytovými jednotkami.

Or. de

Pozměňovací návrh 984
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí 
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit vlastnosti 
budov, například přenos tepla mezi 
bytovými jednotkami.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Pozměňovací návrh 985
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením. Taková pravidla musí 
zahrnovat pokyny týkající se opravných 
koeficientů, jež mohou zohlednit 
vlastnosti budov, například přenos tepla 
mezi bytovými jednotkami.

Členské státy stanoví pravidla 
pro rozdělování nákladů na spotřebu tepla 
v budovách s více bytovými jednotkami 
zásobovanými dálkovým vytápěním nebo 
chlazením.

Or. en

Pozměňovací návrh 986
Markus Pieper, Françoise Grossetête, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir 
Urutchev, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 987
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Přistoupit k postupnému zavádění 
inteligentních měřičů lze na základě 
pozitivních výsledků analýzy nákladů 
a přínosů, jasných právních předpisů 
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týkajících se ochrany údajů 
a mezinárodně stanovených norem.

Or. en

Odůvodnění

V současné době EU a její orgány pracují na normách, které by měly zabránit vytvoření 
„monopolu inteligentních měřičů“. Proto není vhodné tyto měřiče zavádět před jasným 
a transparentním stanovením těchto norem.

Pozměňovací návrh 988
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě,
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Členské státy v souladu s svými plány 
pro postupné zavádění inteligentních 
měřičů v reakci na požadavky směrnic 
2009/72/ES a 2009/73/ES zajistí, aby byly 
pravidelně poskytovány informace 
o skutečné spotřebě a nákladech, a to
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie. 
Koneční zákazníci obdrží rovněž vhodné 
informace se zevrubným přehledem 
stávajících cen energie v souladu 
s přílohou VI bodem 2.2. Četnost a způsob 
poskytování informací a jejich obsah 
si dohodnou dodavatelé a zákazníci mezi 
sebou.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky stanovené v navrhovaném článku 8 a příloze VI odpovídají specifikacím týkajícím 
se inteligentních měřičů a musejí být uplatňovány v rámci požadavků směrnic 2009/72/ES 
a 2009/73/ES, které poskytují pevný a realistický harmonogram. Informování zákazníka 
o dlužné částce za každé dané období by kromě toho nemělo být na překážku rozvržení plateb, 
tak jak si přeje zákazník.
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Pozměňovací návrh 989
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES (analýza nákladů a přínosů 
uvedená ve 2. bodě přílohy 1 směrnic 
a normalizační proces CEN TC294 
pro plyn a CLC TC205 pro elektřinu, 
který vede Evropská komise) mohou
členské státy požadovat, aby pokud to 
bude technicky možné, finančně rozumné 
a ve vztahu k potenciálním úsporám 
energie přiměřené, byly informace přesné 
a aby byly založeny na skutečné spotřebě, 
a to ve všech odvětvích, na která 
se vztahuje tato směrnice, včetně 
distributorů energie, provozovatelů 
distribučních soustav a maloobchodních 
prodejců energie, při zajištění minimální 
četnosti stanovené v příloze VI bodu 2.1. 
Koneční zákazníci obdrží v rámci 
informací pro zákazníky rovněž vhodné 
informace se zevrubným přehledem 
stávajících cen energie v souladu 
s přílohou VI bodem 2.2.

Or. en

Odůvodnění

Na zavedení inteligentních systémů měření spotřeby plynu, na nichž závisí navrhovaná četnost 
zasílání vyúčtování, se může vztahovat provedení ekonomického posouzení nákladů a přínosů. 
Ze znění návrhu vyplývá, že zavedení inteligentních systémů měření spotřeby plynu je 
všeobecnou povinností, na kterou se nevztahuje provedení ekonomického posouzení. Je nutné 
se vyhnout zahlcení zákazníka poskytovanými informacemi. Je nutné rozlišovat mezi 
poskytováním vyúčtování a informací pro zákazníky ohledně spotřeby plynu.
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Pozměňovací návrh 990
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy zajistí, jak je uvedeno 
ve vypracovaných plánech členských států 
týkajících se zavádění inteligentních 
měřičů v souladu s požadavky směrnice 
2009/72/ES, aby vyúčtování, které by se 
zákazníkům v případě, že to jejich měřící 
zařízení umožňuje, zasílalo na žádost 
každé dva měsíce, bylo přesné a aby bylo 
založeno na skutečné spotřebě, pro všechna 
odvětví, na která se vztahuje tato směrnice, 
včetně distributorů energie, provozovatelů
distribučních soustav a maloobchodních 
prodejců energie, při zajištění minimální 
četnosti stanovené v příloze VI bodu 2.1. 
Spolu s vyúčtováním obdrží koneční 
zákazníci rovněž vhodné informace 
se zevrubným přehledem stávajících cen 
energie v souladu s přílohou VI bodem 2.2.
Četnost a způsob poskytování informací 
zákazníkům si dohodnou zákazníci 
a dodavatelé mezi sebou.

Or. en

Odůvodnění

Při zavádění měřičů tepla by se mělo přihlížet k technickým a finančním možnostem, zejména 
s ohledem na dlouhodobé náklady a přínosy. Konkrétně uvedená ustanovení týkající se 
vyúčtování by měla ponechat prostor pro různé metody a četnost vyúčtování (včetně přímého 
inkasa) podle toho, jak si to zákazník přeje a jak je zvyklý.

Pozměňovací návrh 991
Angelika Niebler



AM\883623CS.doc 35/104 PE475.955

CS

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy podle možnosti 
a s přihlédnutím k ekonomické 
proveditelnosti do 1. ledna 2015 zajistí, 
aby informace získané ohledně spotřeby
byly přesné a aby byly založeny
na skutečné spotřebě, pro všechna odvětví, 
na která se vztahuje tato směrnice, včetně 
distributorů energie, provozovatelů 
distribučních soustav a maloobchodních 
prodejců energie, při zajištění minimální 
četnosti stanovené v příloze VI bodu 2.1. 
Spolu s těmito údaji obdrží koneční 
zákazníci rovněž vhodné informace 
se zevrubným přehledem stávajících cen 
energie v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Or. de

Odůvodnění

Měsíční vyúčtování (vystavení účtu) může vést u nájemců/uživatelů k sociálním problémům 
a finanční tísni zejména v případě nákladů na topení, jelikož náklady se nehradí pravidelně 
po celý rok, ale především v zimních měsících, kdy jsou obzvlášť vysoké. Proto je naléhavě 
nutné jasně stanovit termín „vyúčtování“.

Pozměňovací návrh 992
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy v souladu se svými plány 
na zavádění inteligentních měřičů 
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bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

v reakci na požadavky směrnice 
2009/72/ES zajistí na základě 
inteligentního měření nebo 
automatického odečtu spotřeby, aby 
vyúčtování bylo přesné a aby poskytovalo 
informace o skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, při 
zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Or. en

Pozměňovací návrh 993
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy zajistí, aby vyúčtování bylo 
v souladu s vnitrostátními plány zavádění 
inteligentních měřičů podle směrnice 
2009/72/ES přesné a aby bylo založeno 
na skutečné spotřebě, pro všechna odvětví, 
na která se vztahuje tato směrnice, včetně 
distributorů energie, provozovatelů 
distribučních soustav a maloobchodních 
prodejců energie, při zajištění minimální 
četnosti stanovené v příloze VI bodu 2.1. 
Spolu s vyúčtováním obdrží koneční 
zákazníci rovněž vhodné informace se 
zevrubným přehledem stávajících cen 
energie v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 994
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování a rozdělování 
nákladů v budovách s více bytovými 
jednotkami bylo přesné a aby bylo 
po dohodě se zákazníkem založeno 
na skutečné nebo předpokládané spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním nebo na základě jiné 
vhodné metody obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Or. de

Pozměňovací návrh 995
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
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bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.
Ve vyúčtování musí být v každém případě 
uvedena průměrná měsíční hodnota 
očekávané roční spotřeby.

Or. de

Pozměňovací návrh 996
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
nebo současně se zavedením 
inteligentních měřičů zajistí, aby byl výpis 
z účtu přesný a aby byl založen
na skutečné spotřebě, pro všechna odvětví, 
na která se vztahuje tato směrnice, včetně 
distributorů energie, provozovatelů 
distribučních soustav a maloobchodních 
prodejců energie, při zajištění minimální 
četnosti stanovené v příloze VI bodu 2.1. 
Spolu s výpisem obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Or. en
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Odůvodnění

Informace poskytuje spotřebitelům výpis z účtu. Je nutné jej odlišovat od vyúčtování, které je 
nutné zaplatit, jelikož zákazník si může přát hradit v průběhu roku platby na základě přímého 
inkasa nebo systémů záloh.

Pozměňovací návrh 997
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do roku 2020
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2 
a s příslušnými ustanoveními týkajícími 
se elektřiny ve směrnici 2009/72/ES 
a s ustanoveními týkajícími se plynu 
ve směrnici 2009/73/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2 rovněž 
vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie, nákladů 
na její rozvod a nákladů spojených 
s povinností poskytovat veřejné služby.

Or. en

Pozměňovací návrh 999
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
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přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2, pokud 
budou k dispozici příslušná technická 
řešení.

Or. de

Pozměňovací návrh 1000
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy zajistí, aby byly informace 
ve vyúčtování přesné a aby byly založeny
na skutečné spotřebě. Spolu s informacemi 
ve vyúčtování obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Or. de

Pozměňovací návrh 1001
Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
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2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy po zavedení inteligentních 
měřičů zajistí, aby vyúčtování bylo přesné 
a aby bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1002
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Jan Březina, Holger Krahmer, Lambert van Nistelrooij, 
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
byly informace týkající se vyúčtování
založeny na skutečné spotřebě, pro všechna 
odvětví, na která se vztahuje tato směrnice, 
včetně distributorů energie, provozovatelů 
distribučních soustav a maloobchodních 
prodejců energie, při zajištění minimální 
četnosti stanovené v příloze VI bodu 2.1. 
Spolu s vyúčtováním obdrží koneční 
zákazníci rovněž vhodné informace se 
zevrubným přehledem stávajících cen 
energie v souladu s přílohou VI bodem 2.2 
a s příslušnými ustanoveními týkajícími 
se elektřiny ve směrnici 2009/72/ES 
a s ustanoveními týkajícími se plynu 
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ve směrnici 2009/73/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zákazník by měl získat přesné a transparentní informace o své skutečné spotřebě, nemělo by 
se však po nich nutně požadovat, aby platili účty na základě své skutečné spotřeby. Toto 
ustanovení je navíc nutné přizpůsobit požadavkům 3. balíčku týkajícím se zavádění systémů 
inteligentních měřičů.

Pozměňovací návrh 1003
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, v nichž byly výsledky 
analýzy nákladů a přínosů pozitivní, 
v nichž byly provedeny studie 
proveditelnosti a na která se vztahuje tato 
směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1004
Ioan Enciu
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Kromě povinností vyplývajících 
ze směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, 
pro všechna odvětví, na která se vztahuje 
tato směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, 
při zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž veškeré vhodné informace 
se zevrubným přehledem stávajících cen 
energie v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1005
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům byl nabídnut výběr mezi 
elektronickým nebo písemným 
vyúčtováním a možnost snadného přístupu 
k doplňujícím údajům, jež umožňují 
podrobnou vlastní kontrolu historické 
spotřeby, jak je stanoveno v příloze VI 
bodu 1.1.

Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům byl nabídnut výběr mezi 
elektronickým nebo písemným 
vyúčtováním bez dodatečných nákladů
a v případě, že je to z finančního hlediska 
schůdné, možnost snadného přístupu 
k doplňujícím údajům, jež umožňují 
podrobnou vlastní kontrolu historické 
spotřeby, jak je stanoveno v příloze VI 
bodu 1.1.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1006
Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům byl nabídnut výběr mezi 
elektronickým nebo písemným 
vyúčtováním a možnost snadného přístupu 
k doplňujícím údajům, jež umožňují 
podrobnou vlastní kontrolu historické 
spotřeby, jak je stanoveno v příloze VI 
bodu 1.1.

Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům byl nabídnut výběr mezi 
elektronickým nebo písemným 
vyúčtováním a aby měli v případě 
instalace inteligentních měřičů možnost 
snadného přístupu k doplňujícím údajům, 
jež umožňují podrobnou vlastní kontrolu 
historické spotřeby, jak je stanoveno 
v příloze VI bodu 1.1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1007
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům byl nabídnut výběr mezi 
elektronickým nebo písemným 
vyúčtováním a možnost snadného přístupu 
k doplňujícím údajům, jež umožňují 
podrobnou vlastní kontrolu historické 
spotřeby, jak je stanoveno v příloze VI 
bodu 1.1.

Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům byl nabídnut výběr mezi 
elektronickým nebo písemným 
vyúčtováním a možnost snadného přístupu 
k doplňujícím údajům, jež umožňují 
podrobnou vlastní kontrolu historické 
spotřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1008
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům byl nabídnut výběr mezi 
elektronickým nebo písemným 
vyúčtováním a možnost snadného přístupu 
k doplňujícím údajům, jež umožňují 
podrobnou vlastní kontrolu historické 
spotřeby, jak je stanoveno v příloze VI 
bodu 1.1.

Členské státy zajistí, aby konečným 
zákazníkům byl nabídnut výběr mezi 
elektronickým nebo písemným výpisem 
z účtu a vyúčtováním a možnost snadného 
přístupu k doplňujícím údajům, jež 
umožňují podrobnou vlastní kontrolu 
historické spotřeby, jak je stanoveno 
v příloze VI bodu 1.1.

Or. en

Odůvodnění

Informace poskytuje spotřebitelům výpis z účtu. Je nutné jej odlišovat od vyúčtování, které je 
nutné zaplatit, jelikož zákazník si může přát hradit v průběhu roku platby na základě přímého 
inkasa nebo systémů záloh.

Pozměňovací návrh 1009
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí vyžadovat, aby 
na žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě byly zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb 
určenému konečným zákazníkem.

Členské státy musí vyžadovat, aby 
na žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb 
určenému konečným zákazníkem ve stejné 
formě, v jaké ji dostávají koneční 
zákazníci. Pokud se smluvní strany 
od tohoto ustanovení odchýlí, je nutné 
předem stanovit pravidla týkající se 
rozdělení nákladů.

Or. de

Odůvodnění

Každá změna zvyšuje administrativní náročnost, a vede tím k vyšším nákladům. Pokud si to 
smluvní strany přejí, mohou se od tohoto ustanovení odchýlit. V případě pochybností však
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bude muset nést vyšší náklady zákazník.

Pozměňovací návrh 1010
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí vyžadovat, aby 
na žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě byly zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb 
určenému konečným zákazníkem.

Členské státy musí vyžadovat, aby 
na žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě byly zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb nebo 
třetí straně určeným konečným 
zákazníkem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1011
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí vyžadovat, aby 
na žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě byly zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb 
určenému konečným zákazníkem.

Členské státy musí vyžadovat, aby 
na žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě byly zpřístupněny 
zákazníkovi nebo poskytovateli 
energetických služeb určenému konečným 
zákazníkem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1012
Fiona Hall
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Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy musí vyžadovat, aby 
na žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě byly zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb 
určenému konečným zákazníkem.

Členské státy musí vyžadovat, aby 
na žádost konečných zákazníků byly údaje 
na jejich výpisu z účtu spotřeby elektřiny
a historické spotřeby byly zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb 
určenému konečným zákazníkem.

Or. en

Odůvodnění

Informace poskytuje spotřebitelům výpis z účtu. Je nutné jej odlišovat od vyúčtování, které je 
nutné zaplatit, jelikož zákazník si může přát hradit v průběhu roku platby na základě přímého 
inkasa nebo systémů záloh.

Pozměňovací návrh 1013
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy požadují, aby byly 
zákazníkům na požádání poskytovány 
informace a odhady energetických tarifů 
včas a snadno pochopitelnou formou, 
která by jim umožnila srovnávat podobné 
nabídky a rentabilním způsobem změnit 
svého dodavatele energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1014
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 3 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by se měly případně snažit 
o vytvoření takových tarifních systémů, 
které by zákazníky motivovaly k dalším 
nepatrným úsporám spotřeby energie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1015
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům bezplatně.

3. Vyúčtování a výpisy s informacemi 
o měření individuální spotřeby energie, 
jakož i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 
2, 3 a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům bezplatně na základě nejméně 
dvou přímých způsobů poskytování 
informací, z nichž jeden si musí být 
zákazník schopen zobrazit doma.

Or. en

Odůvodnění

Rada evropských energetických regulačních orgánů (CEER) doporučuje, aby byly informace 
konečným zákazníkům poskytovány na základě nejméně dvou komunikačních kanálů. Analýzy 
pilotních projektů v oblasti inteligentního měření spotřeby energie a studie zaměřené 
na zvýšení energetické účinnosti, které mají umožnit reagovat na poptávku, ukázaly, 
že nejlepších výsledků dosahují systémy, kdy si zákazník může informace zobrazit doma.

Pozměňovací návrh 1016
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3



PE475.955 50/104 AM\883623CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům bezplatně.

3. Konečným zákazníkům se 
elektronickou formou poskytují údaje 
z měření nebo vyúčtování individuální 
spotřeby energie, jakož i ostatní údaje 
uvedené v článcích 1, 2, 3 a příloze VI.
To neplatí pro papírové vyúčtování jako 
takové.

Or. en

Odůvodnění

Podávání informací by mělo být rentabilní. Za účelem snížení administrativních nákladů by 
se proto mělo omezit na elektronickou formu.

Pozměňovací návrh 1017
Alejo Vidal-Quadras, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům bezplatně.

3. Konečným zákazníkům se poskytují 
údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI .

Or. en

Pozměňovací návrh 1018
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
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i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům bezplatně.

i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2 a 3 
se poskytují konečným zákazníkům 
transparentním a rentabilním způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Ve směrnici by se mělo jasněji rozlišovat mezi povinnými minimálními požadavky 
na poskytování informací o měření spotřeby energie/vyúčtování všem zákazníkům 
a minimálními požadavky na podrobnější informace v konkurenčních nabídkách, které nelze 
poskytovat bezplatně.

Pozměňovací návrh 1019
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům bezplatně.

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům transparentním a rentabilním 
způsobem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1020
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům bezplatně.

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2 a 3 
se poskytují konečným zákazníkům 
za mírný poplatek.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1021
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2, 3 
a příloze VI se poskytují konečným 
zákazníkům bezplatně.

3. Konečným zákazníkům se poskytují 
údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v článcích 1, 2 a 3.

Or. de

Odůvodnění

Příloha VI je příliš podrobná. Poskytování všech údajů konečným zákazníkům vede spíše 
k frustraci a přetěžování. Lépe je umožnit konečnému zákazníkovi, aby si prostřednictvím 
určitého počítačového rozhraní mohl stáhnout ty údaje, které mu pomohou vyhodnotit vlastní 
spotřebu energie. V členských státech již existují předpisy týkající se rozdělování nákladů. 
Komise neposkytla žádný důkaz o nutnosti tyto předpisy sjednotit.

Pozměňovací návrh 1022
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud se při analýze nákladů 
a přínosů ukáže, že náklady na instalaci 
jednotlivých měřičů převažují 
nad přínosy, které by jejich instalace měla 
na potenciální úspory u konečných 
zákazníků, tento článek se nepoužije.
Jestliže finanční hodnocení zavádění 
inteligentních měřičů podle směrnice 
2009/72/ES vyzní ve prospěch jejich 
zavedení, ustanovení o časovém 



AM\883623CS.doc 53/104 PE475.955

CS

harmonogramu stanovené v odstavci 2 
se nepoužije.

Or. en

Pozměňovací návrh 1023
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud se při analýze nákladů 
a přínosů ukáže, že náklady na instalaci 
jednotlivých měřičů převažují 
nad přínosy, které by jejich instalace měla 
na potenciální úspory u konečných 
zákazníků, tento článek se nepoužije.
Jestliže finanční hodnocení postupného 
zavádění inteligentních měřičů podle 
směrnice 2009/72/ES vyzní ve prospěch 
jejich zavedení, ustanovení o časovém 
harmonogramu stanovené v odstavci 2 
se nepoužije.

Or. en

Odůvodnění

Distribuční společnosti se již zapojily do postupného zavádění inteligentních měřičů podle 
časového harmonogramu stanoveného ve 3. směrnici o elektřině (směrnice 2009/72/ES), 
podle níž musí být do roku 2020 vybaveno těmito měřiči 80 % zákazníků, kteří byli v rámci 
analýzy nákladů a přínosů vyhodnoceni pozitivně. Nová směrnice by neměla ohrozit stávající 
investiční plány. Zároveň by distribuční společnosti neměly být nuceny k tomu, aby přijímaly 
ekonomicky nevýhodná řešení.

Pozměňovací návrh 1024
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Evropská komise a členské státy 
se zavazují vytvořit výzkumné 
programy, jejichž cílem bude nalézt 
technické možnosti vhodné pro historické
a kulturně významné budovy, a to pokud 
jde o všechny aspekty spojené 
s využíváním energie z obnovitelných 
zdrojů a s instalací inteligentních měřičů 
a jiných technologií úspor a výroby 
energie, které bude nutné nainstalovat 
v těchto budovách. Zároveň se zavazují, 
že budou šířit výsledky již provedeného 
výzkumu.

Or. es

Pozměňovací návrh 1025
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Ustanovení tohoto článku jsou 
v souladu s časovým harmonogramem 
a způsobem zavádění inteligentních 
měřičů uvedenými v směrnicích 
2009/72/ES a 2009/73/ES, přičemž měřiče 
nainstalované v souladu s těmito dvěma 
směrnicemi umožňují přesné účtování, 
které je založeno na skutečné spotřebě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1026
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Náklady na nákup, instalaci a údržbu 
jednotlivých měřičů spotřeby elektřiny, 
zemního plynu a služeb, vytápění nebo 
chlazení a teplé vody instalované 
na základě této směrnice hradí 
poskytovatelé energetických služeb 
na základě smluv o energetické 
náročnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1027
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy požadují po svých 
regulačních orgánech, aby prováděly 
každoroční hodnocení přístupu 
k vyúčtování o spotřebě energie a jejich 
užitečnosti. Výsledky tohoto hodnocení 
se zveřejňují.

Or. en

Odůvodnění

Pokud mají spotřebitelé změnit svou spotřebu energie, je nutné, aby rozuměli vyúčtování 
týkajícímu se spotřeby energie. Po regulačních orgánech členských států je proto nutné 
požadovat, aby hodnotily, zda spotřebitelé svému vyúčtování rozumějí. Tím, že se tyto 
informace zveřejní, budou spotřebitelé schopni vybrat si společnosti s nejlepšími postupy.

Pozměňovací návrh 1028
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)



PE475.955 56/104 AM\883623CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Vzhledem ke zvláštní povaze 
historických a kulturně významných 
budov by bylo třeba zavést zvláštní 
kategorii pro hodnocení spotřeby energie, 
která by zohlednila izolační vlastnosti 
historické architektury, způsob jejího 
přizpůsobení danému prostředí 
a osvědčené postupy, které se tradičně 
uplatňovaly při využívání a fungování 
těchto budov.

Or. es

Pozměňovací návrh 1029
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Financování
1. Komise a členské státy vytvoří finanční 
možnosti a mechanizmy, mezi něž patří: 
a) peněžní příspěvky a pokuty ukládané 
za nesplnění povinností uvedených 
v článku 6;
b) zdroje vyčleněné na energetickou 
účinnost ve víceletém finančním rámci, 
zejména ve fondu soudržnosti, 
ve strukturálních fondech a fondech 
pro rozvoj venkova, a evropské finanční 
nástroje a nástroje technické pomoci 
a finančního inženýrství vytvořené 
pro tyto účely;
c) zdroje vyčleněné na energetickou 
účinnost z prostředků Evropské investiční 
banky a dalších evropských finančních 
institucí, zejména Evropské banky 
pro obnovu a rozvoj (EBRD) a Rozvojové 
banky Rady Evropy (CEB);
d) zdroje členských států, včetně 
prostředků státních bank a dalších 
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státních finančních institucí;
e) 10 % celkových přidělených prostředků 
z Evropského fondu pro regionální rozvoj, 
které lze použít na podporu opatření 
zaměřených na zvyšování energetické 
účinnosti uplatňovaných na základě této 
směrnice;
f) využití dalších finančních prostředků 
Společenství na podporu výzkumu 
a vývoje, informačních kampaní či 
vzdělávání v oblasti energetické účinnosti;
(2) Finanční či daňové pobídky by měly 
podporovat uskutečňování doporučení 
obsažených v auditech energetické 
účinnosti prováděných na základě této 
směrnice. Je nutné, aby v rámci 
finančních možností:
a) byly vytvořeny finanční nástroje 
(např. záruky půjček v případě 
soukromého kapitálu, záruky za smlouvy 
o půjčkách určené k zvýšení energetické 
účinnosti, zvýhodněné úvěry 
a specializované úvěrové rámce), které by 
omezovaly jak předpokládaná, tak 
i skutečná rizika spojená s projekty 
na zvýšení energetické účinnosti;
b) byly zajištěny vhodné zdroje 
na podporu školících a certifikačních 
programů zaměřených na zdokonalování 
a akreditaci vědomostí a dovedností 
v oblasti energetické účinnosti.
(3) V rámci plnění požadavků 
stanovených v odstavcích 1 a 2 Komise 
a členské státy přijmou zejména opatření, 
která by podpořila investice do zvyšování 
energetické účinnosti ve prospěch občanů, 
jimž hrozí energetická chudoba, včetně 
smluv o energetické účinnosti.
(4) Členské státy mohou na služby 
a výrobky zakoupené na základě této 
směrnice uplatňovat nižší sazbu DPH, 
která však nesmí být nižší než 5 %.
(5) Komise může případně členské státy 
na jejich žádost podporovat přímo nebo 
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prostřednictvím evropských finančních 
institucí tím, že vytvoří finanční možnosti
a systémy technické podpory s cílem zvýšit 
energetickou účinnost v různých 
odvětvích na základě výměny osvědčených 
postupů mezi příslušnými státními 
a regionálními orgány či organizacemi.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1030
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [dvanáct měsíců 
po vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto 
sankce dotčeny.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

O způsobu, jakým členské státy prosazují dodržování článků 6 až 8, by měly rozhodovat
samotné členské státy. Navíc pokud jde o čl. 6 odst. 1, energetické společnosti budou 
pokutovány za chování třetí strany (spotřebitelů), na něž mají jen velmi omezený vliv. To, aby 
energetické společnosti nesly odpovědnost za činy (nebo nečinnost) třetích stran, je v rozporu 
se základními právními principy. Podle zásady viny může jednotlivec odpovídat pouze za své 
vlastní činy. Cílů týkajících se úspor energie nemusí být přes všemožnou snahu energetických 
společností dosaženo, protože jejich dosažení závisí zcela na chování a investičních 
rozhodnutích spotřebitelů.
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Pozměňovací návrh 1031
Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [dvanáct měsíců 
po vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto sankce 
dotčeny.

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Sankce nesmějí být paušální a musejí 
záviset na zadlužení. V jednotlivých 
případech je nutné vzít v úvahu, jaké úsilí
vynaložily například energetické 
společnosti k dosažení daných cílů a proč 
se je nepodařilo dosáhnout. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději 
do [dvanáct měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost] a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoliv následné změně, 
kterou by byly tyto sankce dotčeny.

Or. de

Pozměňovací návrh 1032
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [dvanáct měsíců 
po vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto sankce 
dotčeny.

Pokud se členské státy rozhodnou 
pro povinné systémy, stanoví sankce 
za porušení vnitrostátních předpisů 
přijatých podle článků 6 až 8 a přijmou 
opatření nezbytná k jejich uplatňování. 
Stanovené sankce musí být účinné, 
přiměřené a odrazující. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději 
do [dvanáct měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost] a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoliv následné změně, 
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kterou by byly tyto sankce dotčeny.

Or. de

Odůvodnění

Pokud se členské státy rozhodnou pro jiné nástroje, než navrhuje Komise, nemají sankce 
smysl.

Pozměňovací návrh 1033
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [dvanáct měsíců 
po vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto sankce 
dotčeny.

Pokud se členské státy nerozhodly 
uplatňovat schválené alternativní postupy, 
stanoví sankce za porušení vnitrostátních 
předpisů přijatých podle článků 6 až 8 
a přijmou opatření nezbytná k jejich 
uplatňování. Tyto sankce mohou být 
stanoveny ve formě povinnosti nakoupit 
na volném trhu další kredity v rámci 
systému obchodování s emisemi. Členské 
státy oznámí tato ustanovení Komisi 
nejpozději do [dvanáct měsíců po vstupu 
této směrnice v platnost] a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoliv následné změně, 
kterou by byly tyto sankce dotčeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1034
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
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článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [dvanáct měsíců 
po vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto sankce 
dotčeny.

článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné a přiměřené. Členské státy 
oznámí tato ustanovení Komisi nejpozději 
do [dvanáct měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost] a neprodleně ji 
uvědomí o jakékoliv následné změně, 
kterou by byly tyto sankce dotčeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 1035
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující. 
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [dvanáct měsíců 
po vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto sankce 
dotčeny.

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být odůvodněné, účinné, přiměřené 
a odrazující. Členské státy oznámí tato 
ustanovení Komisi nejpozději do [dvanácti
měsíců po vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto sankce 
dotčeny.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1036
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví pravidla týkající se 
pobídek a financování, které by se 
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poskytlo podnikům a jednotlivcům 
k tomu, aby je motivovalo k investicím 
vedoucím k energetickým úsporám.

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska rychlejšího dosažení energetických úspor v Evropské unii mají význam pobídky. 
Sankce nikomu nepomohou.

Pozměňovací návrh 1037
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V souvislosti s ustanoveními článku 16a 
(nového) členské státy zajistí, aby částky 
získané na základě uvedených sankcí byly 
nasměrovány na poskytování finanční 
podpory ke zvýšení energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1038
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností 
a účinného dálkového vytápění 
a chlazení, který bude obsahovat údaje 
stanovené v příloze VII, a uvědomí o nich 
Komisi. Tyto plány budou aktualizovány 

vypouští se
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a Komise o nich bude informována 
jednou za pět let. Členské státy 
prostřednictvím svého regulačního rámce 
zajistí, aby vnitrostátní plány vytápění 
a chlazení byly zohledňovány v plánech 
místního a regionálního rozvoje, včetně 
územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1039
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností 
a účinného dálkového vytápění 
a chlazení, který bude obsahovat údaje 
stanovené v příloze VII, a uvědomí o nich 
Komisi. Tyto plány budou aktualizovány 
a Komise o nich bude informována 
jednou za pět let. Členské státy 
prostřednictvím svého regulačního rámce 
zajistí, aby vnitrostátní plány vytápění 
a chlazení byly zohledňovány v plánech 
místního a regionálního rozvoje, včetně 
územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1040
Amalia Sartori, Antonio Cancian
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII,
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení a uvědomí 
o nich Komisi.

V každém vnitrostátním plánu budou 
uvedeny: 
a) vnitrostátní cíle rozvoje kombinované 
výroby tepla a energie na rok 2020 
a odpovídající předběžné cíle;
b) Podporované oblasti s dálkovým 
topením, v jejichž případě bylo na základě 
analýzy nákladů a přínosů zjištěna 
možnost kombinované výroby tepla 
a energie;
c) údaje stanovené v příloze VII.

d) Plány by se měly zakládat 
na komplexní analýze nákladů a přínosů 
v případě každé z plánovaných investic 
s přihlédnutím ke stávající výši poptávky 
po teplu a s vyhodnocením různých 
spotřebních profilů (např. průmyslového, 
bytového nebo terciárního). Navíc je 
nutné na základě specifických rysů 
různých typů poptávky a spotřeby 
v členských státech uvažovat o různých 
způsobech kombinované výroby tepla 
a elektřiny (mikrovýroba, výroba 
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pro vlastní spotřebu).
Tyto plány budou aktualizovány a Komise 
o nich bude informována jednou za pět let. 
Členské státy prostřednictvím svého 
regulačního rámce zajistí, aby vnitrostátní 
plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

Or. en

Odůvodnění

Při propagaci kombinované výroby tepla a elektřiny se nedoporučuje jednat na základě 
univerzálního přístupu. Vzhledem k řadě technických problémů spojených s kombinovanou 
výrobou tepla a elektřiny je nutné přihlížet ke specifické situaci v jednotlivých členských 
státech. Požadavky by se měly zavádět na základě analýzy nákladů a přínosů, která by 
se prováděla na systémové úrovni v souladu s jasně stanovenými kritérii a možnostmi. V této 
analýze by měly být stanoveny oblasti, kde by mělo dojít k rozvoji dálkového topení a chlazení 
na základě dostatečné poptávky po teple, která by odůvodnila rozvoj sítí dálkového vytápění 
a chlazení. 

Pozměňovací návrh 1041
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII,
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení a uvědomí 
o nich Komisi.
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včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

V každém vnitrostátním plánu budou 
uvedeny: 
a) vnitrostátní cíle rozvoje kombinované 
výroby tepla a energie na rok 2020 
a odpovídající předběžné cíle;
b) Podporované oblasti s dálkovým 
topením, v jejichž případě bylo na základě 
analýzy nákladů a přínosů zjištěna 
možnost kombinované výroby tepla 
a energie;
c) údaje stanovené v příloze VII.

d) Plány by se měly zakládat 
na komplexní analýze nákladů a přínosů 
v případě každé z plánovaných investic 
s přihlédnutím ke stávající výši poptávky 
po teplu a s vyhodnocením různých 
spotřebních profilů (např. průmyslového, 
bytového nebo terciárního). Navíc je 
nutné na základě specifických rysů 
různých typů poptávky a spotřeby 
v členských státech uvažovat o různých 
způsobech kombinované výroby tepla 
a elektřiny (mikrovýroba, výroba 
pro vlastní spotřebu).
Tyto plány budou aktualizovány a Komise 
o nich bude informována jednou za pět let. 
Členské státy prostřednictvím svého 
regulačního rámce zajistí, aby vnitrostátní 
plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

Or. en

Odůvodnění

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
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Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pozměňovací návrh 1042
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII,
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního 
rozvoje, včetně územních plánů měst 
a obcí, a aby splňovaly strukturální 
kritéria podle přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 provedou analýzu 
komplexního hodnocení potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a uvědomí o nich 
Komisi. Tato hodnocení budou 
aktualizována a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1043
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst.1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich 
bude informována jednou za pět let. 
Členské státy prostřednictvím svého
regulačního rámce zajistí, aby vnitrostátní 
plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději do 
1. ledna 2016 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy potřebují k vypracování takto podrobného plánu čas a personál. Dva roky lze 
proto považovat za realistické. Kromě toho se nedá očekávat, že by tyto plány v průběhu pěti 
nebo deseti let zastaraly, proto lze upustit od pravidelné aktualizace, která je mimořádně 
náročná a tím i nákladná. Závazné plány se neslučují s myšlenkou hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 1044
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 

1. Členské státy nejpozději 
do 31. prosince 2015 provedou komplexní 
hodnocení poptávky po vytápění a chlazení 
zaměřené na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, které bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
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budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

o nich Komisi. Jestliže rovnocenné 
hodnocení již provedly, informují o tom 
Komisi. Hodnocení by se mělo zabývat 
různými způsoby kombinované výroby 
tepla a elektřiny na základě specifických 
rysů různých typů poptávky a spotřeby 
v jednotlivých členských státech. Tyto 
plány budou aktualizovány a Komise 
o nich bude informována jednou za pět let. 
Členské státy zajistí, aby se v plánech 
místního a regionálního rozvoje, včetně 
územních plánů měst a obcí, a v místních 
a regionálních energetických strategiích 
a plánování uvažovalo o účelném 
využívání energetických zdrojů a o vývoji 
energeticky účinných systémů vytápění 
a chlazení. Přihlédne se přitom k místním 
a regionálním trhům s teplem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1045
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 

1. Členské státy nejpozději 
do 31. prosince 2015 provedou komplexní 
hodnocení poptávky po kombinované 
výrobě tepla a elektřiny zaměřené
na využití potenciálu kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a účinného dálkového vytápění a chlazení, 
který bude obsahovat údaje stanovené 
v příloze VII, a uvědomí o nich Komisi. 
Jestliže rovnocenné hodnocení již 
provedly, informují o tom Komisi. 
Hodnocení by se mělo zabývat různými 
způsoby kombinované výroby tepla 
a elektřiny na základě specifických rysů 
různých typů poptávky a spotřeby 
v jednotlivých členských státech. Tyto 
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přílohy VII. plány budou aktualizovány a Komise 
o nich bude informována jednou za pět let. 
Členské státy zajistí, aby se v plánech 
místního a regionálního rozvoje, včetně 
územních plánů měst a obcí, a v místních 
a regionálních energetických strategiích 
a plánování uvažovalo o účelném 
využívání energetických zdrojů a o vývoji 
energeticky účinných systémů vytápění 
a chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1046
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich 
bude informována jednou za pět let. 
Členské státy prostřednictvím svého 
regulačního rámce zajistí, aby vnitrostátní 
plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 31. prosince 2015 provedou hodnocení 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Jestliže 
rovnocenné hodnocení již provedly, 
informují o tom Komisi. Toto hodnocení
bude aktualizováno a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy zajistí, aby se ve všech místních 
a regionálních energetických strategiích 
uvažovalo o účelném využívání 
energetických zdrojů a o vývoji systémů
vytápění a chlazení účelně využívající 
zdroje. Přihlédne se přitom k místním 
a regionálním trhům s teplem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1047
Konrad Szymański
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich 
bude informována jednou za pět let. 
Členské státy prostřednictvím svého 
regulačního rámce zajistí, aby vnitrostátní 
plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 31. prosince 2015 provedou komplexní 
hodnocení potenciálu kombinované 
výroby tepla a elektřiny s vysokou 
účinností a účinného dálkového vytápění 
a chlazení, který bude obsahovat údaje 
stanovené v příloze VII, a uvědomí o nich 
Komisi. Jestliže rovnocenné hodnocení již 
provedly, informují o tom Komisi. Toto 
hodnocení bude aktualizováno a Komise 
o nich bude informována jednou za pět let. 
Členské státy zajistí, aby se v plánech 
místního a regionálního rozvoje, včetně 
územních plánů měst a obcí, a v místních 
a regionálních energetických strategiích 
a plánech uvažovalo o účelném využívání 
energetických zdrojů a o vývoji 
energeticky účinných systémů vytápění 
a chlazení. Přihlédne se přitom k místním 
a regionálním trhům s teplem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1048
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
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informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

informována jednou za pět let. Členské 
státy podporují, aby se v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a v místních 
a regionálních energetických strategiích 
a plánech uvažovalo o účelném využívání 
energetických zdrojů a o vývoji 
energeticky účinných systémů vytápění 
a chlazení. Přihlédne se přitom k místním 
a regionálním trhům s teplem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1049
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního 
rozvoje, včetně územních plánů měst 
a obcí, a aby splňovaly strukturální 
kritéria podle přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní mapu
vytápění a chlazení zaměřenou na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny a účinného dálkového vytápění 
a chlazení, který bude obsahovat údaje 
stanovené v příloze VII, a uvědomí o nich 
Komisi. Tyto plány budou aktualizovány 
a Komise o nich bude informována jednou 
za pět let.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1050
Gaston Franco, Françoise Grossetête
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi.Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 provedou celkové 
vyhodnocení zaměřené na využití 
potenciálu technologií energetické 
účinnosti zahrnující kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny s vysokou 
účinností a účinné dálkové vytápění 
a chlazení, který bude obsahovat údaje 
stanovené v příloze VII, a uvědomí o nich 
Komisi.Tyto plány budou aktualizovány 
a Komise o nich bude informována jednou 
za pět let. Členské státy prostřednictvím 
svého regulačního rámce zajistí, aby 
vnitrostátní plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby přihlížely 
k místním a regionálním trhům v oblasti 
vytápění. S cílem provést hodnocení 
uvedené na začátku tohoto odstavce 
provedou členské státy analýzu nákladů 
a přínosů týkající se jejich území, která by 
se zabývala otázkou proveditelnosti 
a technické a ekonomické vhodnosti, tak 
aby bylo možné přistoupit k účinným 
řešením za přiměřenou cenu.

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se, že je nezbytné ponechat členským státům možnost, aby provedly především celkové 
hodnocení vhodných řešení problematiky energetické účinnosti, a to na základě analýzy 
nákladů a přínosů, bez předchozích očekávání. Je nutné zohlednit také místní podmínky.

Pozměňovací návrh 1051
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Tyto plány 
by měly přihlížet mj. k pravděpodobnému 
snížení topného a chladícího zatížení 
v důsledku uplatňování II. kapitoly čl. 4 
až 8, uplatňování směrnice 2010/31/EU 
a dalších opatření a k vlivu, jaký bude mít 
toto snížení spotřeby na potřeby 
infrastruktury v budoucnosti. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII. Vnitrostátní plány vytápění 
a chlazení plně zohlední analýzu 
potenciálu příslušného členského státu, 
pokud jde o vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
vypracovanou v souladu se směrnicí 
2004/8/ES.

Or. en

Odůvodnění

V rámci opatření na straně dodávek energie je nutné přihlížet ke zlepšení na straně poptávky, 
aby nedocházelo k nadměrným dodávkám a k nevyužitým investicím.

Pozměňovací návrh 1052
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII. Pokud byl potenciál 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
v určitém členském státě poměrně 
důkladně využit, takže by nová opatření 
byla podstatně méně rentabilní než 
v jiných zemích, může Komise danému 
členskému státu v odůvodněných 
případech udělit výjimku z ustanovení 
článku 10.

Or. fi

Odůvodnění

V některých zemích existuje výrazně více zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
než jinde. Je nutné, aby se výstavba nových zařízení na kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny v hospodářství založeném na volném trhu vyplatila, což je podstatně obtížnější 
v těchto členských státech než v členských státech, kde existuje poměrně vysoký nevyužitý 
potenciál kombinované výroby tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 1053
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností, včetně 
mikrogenerace, a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII. Vnitrostátní plány vytápění 
a chlazení mohou případně obsahovat 
samostatnou část věnovanou 
mikrogeneraci tepla a elektřiny 
v domácnostech.

Or. en

Odůvodnění

Micro-cogeneration units can be up to 90% per cent more energy-efficient in production of 
electricity and heat than conventional boilers. As an efficient form of decentralised energy 
system, they can avoid losses of primary energy, decrease energy bills and generate available 
electricity at the point of use. This is particularly adequate for offgrid energy users in rural 
areas. Micro-cogeneration should be singled out in the Directive (and not just in the annex) 
as a technology that needs particular encouragement. For the same reason, Member States 
are encouraged to provide a separate figure on the heating and cooling demand to be 
satisfied by residential micro-cogeneration.

Pozměňovací návrh 1054
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví plán zaměřený na 
využití potenciálu kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností, 
včetně mikrogenerace, a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1055
Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
o nich Komisi. Přitom je nutné zachovat 
co nejnižší míru administrativních 
nákladů. Tyto plány budou aktualizovány 
a Komise o nich bude informována jednou 
za pět let. Členské státy prostřednictvím 
svého regulačního rámce zajistí, aby 
vnitrostátní plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
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splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.
V těchto územních plánech je nutné 
se přednostně zabývat vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou tepla a elektřiny. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1056
Daniel Caspary

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 provedou analýzu využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, která bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, včetně 
analýzy nákladů a přínosů, a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto analýzy budou 
ve spolupráci s místními orgány 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. de

Pozměňovací návrh 1057
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto plány budou 
vypracovány a aktualizovány 
ve spolupráci s místními orgány. Budou
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. de

Odůvodnění

Aby bylo možné dosáhnout podstatného zvýšení energetické účinnosti, která se odráží 
především na místní úrovni, je nutné do přípravy a aktualizace plánů zapojit i místní orgány.

Pozměňovací návrh 1058
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
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budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy tyto plány vypracují a aktualizují 
v úzké spolupráci s místními orgány 
a prostřednictvím svého regulačního rámce 
zajistí, aby vnitrostátní plány vytápění 
a chlazení byly zohledňovány v plánech 
místního a regionálního rozvoje, včetně 
územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1059
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení a potenciálu 
modernizace stávajících sítí dálkového 
vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. de
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Odůvodnění

Ve vnitrostátních plánech vytápění a chlazení by měla být stanovena opatření na podporu 
modernizace sítí dálkového vytápění a chlazení zejména ve střední a východní Evropě, ale 
i jinde.

Pozměňovací návrh 1060
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2015 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Je nutné omezit 
administrativní zátěž na minimum. Tyto 
plány budou aktualizovány a Komise 
o nich bude informována jednou za pět let. 
Členské státy prostřednictvím svého 
regulačního rámce zajistí, aby 
ve vnitrostátních plánech vytápění 
a chlazení byly zohledňovány plány
místního a regionálního rozvoje, včetně 
územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1061
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, včetně 
modernizace stávajících sítí vytápění 
a chlazení, který bude obsahovat údaje 
stanovené v příloze VII, a uvědomí o nich 
Komisi. Tyto plány budou aktualizovány 
a Komise o nich bude informována jednou 
za pět let. Členské státy prostřednictvím 
svého regulačního rámce zajistí, aby 
vnitrostátní plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

Or. en

Odůvodnění

Ve vnitrostátních plánech vytápění a chlazení by měla být stanovena opatření na podporu 
modernizace sítí dálkového vytápění a chlazení, zejména ve střední a východní Evropě, ale 
i jinde.

Pozměňovací návrh 1062
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, včetně 
modernizace stávajících sítí vytápění 
a chlazení, který bude obsahovat údaje 
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budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

stanovené v příloze VII, a uvědomí o nich 
Komisi. Tyto plány budou aktualizovány 
a Komise o nich bude informována jednou 
za pět let. Členské státy prostřednictvím 
svého regulačního rámce zajistí, aby 
vnitrostátní plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1063
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, včetně 
modernizace stávajících sítí vytápění 
a chlazení, který bude obsahovat údaje 
stanovené v příloze VII, a uvědomí o nich 
Komisi. Tyto plány budou aktualizovány 
a Komise o nich bude informována jednou 
za pět let. Členské státy prostřednictvím 
svého regulačního rámce zajistí, aby 
vnitrostátní plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

Or. en

Odůvodnění

Ve vnitrostátních plánech vytápění a chlazení by měla být stanovena opatření na podporu 
modernizace sítí dálkového vytápění a chlazení, zejména ve střední a východní Evropě, ale 
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i jinde.

Pozměňovací návrh 1064
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla a 
elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, kdykoli to 
bude technicky a ekonomicky možné, 
který bude obsahovat údaje stanovené 
v příloze VII, a uvědomí o nich Komisi. 
Tyto plány budou aktualizovány a Komise 
o nich bude informována jednou za pět let. 
Členské státy prostřednictvím svého 
regulačního rámce zajistí, aby vnitrostátní 
plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1065
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 

1. Členské státy nejpozději do 1. ledna 
2014 provedou analýzu využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, která bude obsahovat 
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vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

údaje stanovené v příloze VII a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto analýzy budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní analýzy 
potenciálu vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

Or. de

Odůvodnění

Vypracování plánů vytápění a chlazení je byrokraticky mimořádně náročné. Povinnost 
zohlednit plány členských států podstatným způsobem zasahuje do obsahového zpracování 
územních plánů v rámci obecních plánů územního rozvoje a plánů zástavby, čímž je v rozporu 
se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 1066
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Jan Březina, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 provedou analýzu 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto analýzy
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní analýzy
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
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splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

přílohy VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1067
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 31. prosince 2015 stanoví vnitrostátní 
plán vytápění a chlazení zaměřený 
na využití potenciálu kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a účinného dálkového vytápění a chlazení, 
který bude obsahovat údaje stanovené 
v příloze VII, a uvědomí o nich Komisi. 
Administrativní zátěž je nutné omezit 
na minimum. Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. en

Odůvodnění

Časová lhůta 1. ledna 2014 pro vytvoření vnitrostátních plánů vytápění a chlazení 
je v navrhované formě příliš krátká, povede k omezení schopnosti nezbytného kvalifikovaného 
personálu a k významně vyšším nákladům. Proto se navrhuje prodloužení této lhůty 
na 1. ledna 2015.

Pozměňovací návrh 1068
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení a dalších 
vysoce energeticky účinných technologií, 
který bude obsahovat údaje stanovené 
v příloze VII, a uvědomí o nich Komisi. 
Tyto plány budou aktualizovány a Komise 
o nich bude informována jednou za pět let. 
Členské státy prostřednictvím svého 
regulačního rámce zajistí, aby vnitrostátní 
plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII.

Or. en

Pozměňovací návrh 1069
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1 Členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
stanoví vnitrostátní plán vytápění 
a chlazení zaměřený na využití potenciálu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností a účinného dálkového 
vytápění a chlazení, který bude obsahovat 
údaje stanovené v příloze VII, a uvědomí 
o nich Komisi. Tyto plány budou 
aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2016 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
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rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1070
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

1. Členské státy nejpozději 
do 1. ledna 2015 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII, 
a uvědomí o nich Komisi. Tyto plány 
budou aktualizovány a Komise o nich bude 
informována jednou za pět let. Členské 
státy prostřednictvím svého regulačního 
rámce zajistí, aby vnitrostátní plány 
vytápění a chlazení byly zohledňovány 
v plánech místního a regionálního rozvoje, 
včetně územních plánů měst a obcí, a aby 
splňovaly strukturální kritéria podle 
přílohy VII.

Or. de

Odůvodnění

V případě směrnice, která má být v právu všech členských států EU provedena nejdříve v roce 
2013, je 1. ledna 2014 příliš krátká lhůta, zvláště s přihlédnutím k tomu, že Komise musí vzor 
doplňující zprávy podle článku 19.2. poskytnout členským státům ke stejnému datu, 
tj. k 1. lednu 2014.
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Pozměňovací návrh 1071
Vicky Ford

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hodnocení uvedeného 
v 1. pododstavci provádějí členské státy 
analýzu nákladů a přínosů na vysoké 
úrovni, která se vztahuje na jejich území 
a je mj. založena na klimatických 
podmínkách, finanční únosnosti nebo 
technické vhodnosti, s cílem nalézt 
a umožnit uplatňování nejrentabilnějších 
řešení, aby bylo možné vyhovět 
požadavkům v oblasti vytápění a chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1072
Teresa Riera Madurell

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely hodnocení uvedeného 
v 1. pododstavci provádějí členské státy 
analýzu nákladů a přínosů, která 
se vztahuje na jejich území a je 
mj. založena na klimatických 
podmínkách, finanční únosnosti nebo 
technické vhodnosti, s cílem nalézt 
a umožnit uplatňování nejrentabilnějších 
řešení, aby bylo možné vyhovět 
požadavkům v oblasti vytápění a chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1073
Vladimir Urutchev
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Analýzy možností kombinované výroby 
tepla a elektřiny a dálkového vytápění 
a chlazení přihlédnou k ustanovením 
jiných stávajících vnitrostátních plánů, 
které byly vytvořeny v souvislosti 
s právními požadavky členských států 
a EU v oblasti energetiky, energetické 
účinnosti, používání obnovitelných zdrojů 
energie a klimatických opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1074
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V těchto analýzách budou stanoveny:
a) cíle členských států týkající se rozvoje 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
na rok 2020 a odpovídající přechodné 
cíle;
b) podporované oblasti z hlediska 
dálkového topení, v jejichž případě byly 
v rámci analýzy nákladů a přínosy zjištěny 
možnosti kombinované výroby tepla 
a elektřiny;
c) údaje stanovené v příloze VII.
Pro účely hodnocení uvedeného 
v 1. odstavci provádějí členské státy 
analýzu nákladů a přínosů, která 
se vztahuje na jejich území a je 
mj. založena na klimatických 
podmínkách, finanční únosnosti nebo 
technické vhodnosti, s cílem nalézt 
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a umožnit uplatňování nejrentabilnějších 
řešení, aby bylo možné vyhovět 
požadavkům v oblasti vytápění a chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1075
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro účely hodnocení uvedeného 
v 1. odstavci provádějí členské státy 
analýzu nákladů a přínosů, která 
se vztahuje na jejich území a je 
mj. založena na klimatických 
podmínkách, finanční únosnosti nebo 
technické vhodnosti, s cílem nalézt 
a umožnit uplatňování nejrentabilnějších 
řešení, aby bylo možné vyhovět 
požadavkům v oblasti vytápění a chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1076
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pro účely hodnocení uvedeného 
v 1. odstavci provádějí členské státy 
analýzu nákladů a přínosů, která 
se vztahuje na jejich území a je 
mj. založena na klimatických 
podmínkách, finanční únosnosti nebo 
technické vhodnosti, s cílem nalézt 
a umožnit uplatňování nejrentabilnějších 
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řešení, aby bylo možné vyhovět 
požadavkům v oblasti vytápění a chlazení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1077
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, 
resp. pro modernizaci stávající struktury, 
aby ji přizpůsobily rozvoji kombinované 
výroby tepla a elektřiny s vysokou 
účinností a využití vytápění a chlazení 
z odpadního tepla a obnovitelných zdrojů 
energie v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. 
V souladu s vnitrostátními plány vytápění 
a chlazení musejí být zejména rozhodnutí 
o schválení, na něž se odkazuje 
v odstavcích 3, 6 a 8. Při rozvoji dálkového 
vytápění a chlazení upřednostní v co 
největší míře kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou samotného tepla ze spalovacích 
zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Rozhodnutí o schválení by měla mít souvislost se stávající poptávkou po teple zjištěnou 
ve vnitrostátních plánech vytápění a chlazení. Při výrobě tepla v solárních nebo 
geotermálních zařízeních neexistuje možnost kombinované výroby tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 1078
Britta Thomsen
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, včetně 
opatření zaměřená na modernizaci 
stávající infrastruktury, aby ji přizpůsobily 
rozvoji kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a využití 
vytápění a chlazení z odpadního tepla 
a obnovitelných zdrojů energie v souladu 
s odstavci 1, 3, 6 a 7. V souvislosti 
s vnitrostátními plány vytápění a chlazení 
se přijímají zejména rozhodnutí týkající se 
schvalování a povolování uvedená 
v odstavcích 3, 6 a 8. Při rozvoji dálkového 
vytápění a chlazení upřednostní v co 
největší míře kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou samotného tepla ve spalovacích 
jednotkách.

Or. en

Odůvodnění

Ve vnitrostátních plánech vytápění a chlazení by měla být stanovena opatření na podporu 
modernizace sítí dálkového vytápění a chlazení, zejména ve střední a východní Evropě, ale 
i jinde. Cílem druhé navrhované změny je vytvořit spojitost mezi rozhodnutím o udělení 
povolení či schválení a mezi tím, aby společnosti instalující měřiče vzaly v úvahu poptávku 
po teple zjištěnou ve vnitrostátních plánech vytápění a chlazení. Třetí změna je odůvodněná 
v případě zdrojů, jako jsou solární, termální a geotermální zdroje, v jejichž případě není 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny nutně nejlepší možností.

Pozměňovací návrh 1079
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
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pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Proto je 
z hlediska podpory nebytných investic 
nutné usnadnit přístup jak k veřejným 
a soukromým, tak i k evropským 
prostředkům, a zároveň je možné uvažovat 
o osvobození od určitých daní. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla, pokud to bude 
rentabilní.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1080
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností a 
využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností a 
využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla. Náklady spojené 
s rozvojem infrastruktury dálkového 
vytápění a chlazení ponesou na základě 
regulovaných sazeb spotřebitelé napojení 
na tuto infrastrukturu.

Or. en
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Odůvodnění

A “one fits all” approach in promoting CHP is not advisable. Due to the many technical 
issues in CHP, national circumstances including geographical, economic and social aspects 
should be taken into account. All these aspects also account for large differences in Member 
States’ in terms of intensity and duration of the heating and cooling service required.
Requirements should be introduced on a case by case basis as part of a cost-benefit analysis 
carried out at system level according to clearly established criteria and modalities. Such 
analysis should identify District Heating/Cooling development areas where heat demand is 
sufficient to justify the development of district heating/cooling networks. An effective 
promotion of CHP can be pursued by preserving the market operators’ free initiative, 
providing financial incentives and simplifying administrative procedures. Development costs 
of district heating/cooling networks should be borne by network users in order to guarantee a 
balanced distribution of costs and avoid market distortion.

Pozměňovací návrh 1081
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla. Náklady spojené 
s rozvojem infrastruktury dálkového 
vytápění a chlazení ponesou na základě 
regulovaných sazeb spotřebitelé napojení 
na tuto infrastrukturu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1082
Paul Rübig
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, (3, 6) a 7. 
K prosazení nezbytných investic je nutné 
uvažovat o zajištění snadného přístupu 
k příslušným finančním prostředkům 
a o daňových úlevách. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou samotného tepla.

Or. en

Odůvodnění

Dálkové vytápění a chlazení významnou měrou přispěje k dosažení cílů v oblasti energetické 
účinnosti a k vysoce účinné kombinované výrobě tepla a elektřiny. Vzhledem k vysokým 
nákladům bude nutné zajistit snadný přístup k veřejným prostředků a k daňovým úlevám, aby 
bylo možné využít celého potenciálu dálkového vytápění a chlazení a vysoce účinné 
kombinované výroby tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 1083
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktur, které byly 
v rámci komplexního posouzení 
vyhodnoceny jako rentabilní. Při rozvoji 
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tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou samotného tepla.

Or. en

Pozměňovací návrh 1084
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie. Mají-
li být konečným zákazníkům zajištěny 
účinné tržní podmínky, musejí být sítě 
dálkového vytápění a chlazení otevřeny 
konkurenci.

Or. en

Pozměňovací návrh 1085
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 

2. Členské státy přijmou na základě 
hodnocení uvedeného v 1. odstavci 
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dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

nezbytná opatření pro rozvoj infrastruktury 
pro účinné dálkové vytápění a chlazení, 
aby ji přizpůsobily rozvoji kombinované 
výroby tepla a elektřiny s vysokou 
účinností a využití vytápění a chlazení 
z odpadního tepla a obnovitelných zdrojů 
energie v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při 
schvalování systémů dálkového vytápění 
a chlazení upřednostní v co největší míře 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
s vysokou účinností před výrobou 
samotného tepla v případě, že to bude 
rentabilní.

Or. en

Pozměňovací návrh 1086
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní, 
pokud to bude mít z technického 
a ekologického hlediska smysl, 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
s vysokou účinností před výrobou 
samotného tepla. Je nutné usnadnit 
přístup k veřejným nebo soukromým 
prostředkům, aby bylo možné zvýšit 
nezbytné investice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1087
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou na základě 
hodnocení uvedeného v odstavcích 1 a 1a 
nezbytná opatření pro rozvoj infrastruktury 
pro účinné dálkové vytápění a chlazení, 
aby ji přizpůsobily rozvoji kombinované 
výroby tepla a elektřiny s vysokou 
účinností a využití vytápění a chlazení 
z odpadního tepla a obnovitelných zdrojů 
energie v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při 
rozvoji dálkového vytápění a chlazení 
upřednostní v co největší míře 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
s vysokou účinností před výrobou 
samotného tepla, kdy se teplo vyrábí 
ve spalovacích zařízeních.

Or. en

Pozměňovací návrh 1088
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou na základě 
hodnocení uvedeného v 1. odstavci 
nezbytná opatření pro rozvoj infrastruktury 
pro účinné dálkové vytápění a chlazení, 
aby ji přizpůsobily rozvoji kombinované 
výroby tepla a elektřiny s vysokou 
účinností a využití vytápění a chlazení 
z odpadního tepla a obnovitelných zdrojů 
energie v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. 
Při rozvoji dálkového vytápění a chlazení 
upřednostní v co největší míře 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
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s vysokou účinností před výrobou pouze 
tepla.

Or. fr

Odůvodnění

Zdá se, že je nezbytné ponechat členským státům možnost, aby provedly především celkové 
hodnocení vhodných řešení problematiky energetické účinnosti, a to na základě analýzy 
nákladů a přínosů, bez předchozích očekávání. Je nutné zohlednit také místní podmínky.

Pozměňovací návrh 1089
Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, včetně 
opatření zaměřených na modernizaci 
stávající infrastruktury, aby ji přizpůsobily 
rozvoji kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a využití 
vytápění a chlazení z odpadního tepla 
a obnovitelných zdrojů energie v souladu 
s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji dálkového 
vytápění a chlazení upřednostní v co 
největší míře kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

Or. en

Odůvodnění

Ve vnitrostátních plánech vytápění a chlazení by měla být stanovena opatření na podporu 
modernizace sítí dálkového vytápění a chlazení, zejména ve střední a východní Evropě, ale 
i jinde.

Pozměňovací návrh 1090
Evžen Tošenovský
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, včetně 
opatření zaměřených na modernizaci 
stávající infrastruktury, aby ji přizpůsobily 
rozvoji kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a využití 
vytápění a chlazení z odpadního tepla 
a obnovitelných zdrojů energie v souladu 
s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji dálkového 
vytápění a chlazení upřednostní v co 
největší míře kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou samotného tepla.

Or. en

Pozměňovací návrh 1091
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení se spíše než 
výroba samotného tepla musí podporovat 
vysoce účinná kombinovaná výroba tepla 
a elektřiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1092
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné
dálkové vytápění a chlazení, aby ji 
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla, obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7 a spaloven 
komunálního odpadu. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

Or. pl

Odůvodnění

Primární paliva coby zdroj energie je nutné doplnit o komunální odpad.

Pozměňovací návrh 1093
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení, aby ji
přizpůsobily rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 

2. Členské státy přijmou nezbytná opatření 
pro rozvoj infrastruktury pro účinné 
dálkové vytápění a chlazení s cílem 
přizpůsobit ji rozvoji kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností 
a využití vytápění a chlazení z odpadního 
tepla a obnovitelných zdrojů energie 
v souladu s odstavci 1, 3, 6 a 7. Při rozvoji 
dálkového vytápění a chlazení upřednostní 
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v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

v co největší míře kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny s vysokou účinností před 
výrobou pouze tepla.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1094
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zavedou opatření 
a mechanizmy na podporu nových 
zařízení na kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, jejichž celkový jmenovitý 
tepelný výkon je nižší než 20 MW, 
v odlehlých a znevýhodněných oblastech, 
příp. v oblastech, kde je nedostatek 
elektrické energie, zejména tam, kde 
se zdroj energie nachází nedaleko (méně 
než 150 km), kromě malých jednotek 
na tuto kombinovanou výrobu, s cílem 
umožnit decentralizovanou výrobu 
energie.
Členské státy se zaváží zejména k tomu, 
že podpoří instalaci těchto jednotek 
na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny 
tam, kde lze využít místní zdroje ve formě 
dřevěného odpadu, zejména z pil. Členské 
státy vytvoří vhodný rámec, který by těmto 
malým výrobcům zaručoval, že jejich 
projekt bude z ekonomického hlediska 
možné provést.

Or. fr

Odůvodnění

Ces petites installations ont un bilan carbone très positif du fait de la proximité des 
ressources. Il est considéré qu'à moins de 150 KM la ressource est à une proximité 
raisonnable. Ces installations favorisent l'approvisionnement en chaleur et en électricité de 
zones en situation d'insuffisance électrique, mais également favorisent la création d'emplois 
dans des zones défavorisées ou reculées.Justification: Inciter les scieurs à faire de la 
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biomasse sur place est un excellent moyen de produire de l'électricité décentralisée et de 
donner accès à l'électricité ou au chauffage dans des zones reculées ou défavorisées. Cela 
permet également de favoriser l'économie et de créer de l'emploi dans des zones défavorisées.


