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Pozměňovací návrh 1280
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
prvního pododstavce, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 2 přílohy VIII; 
nebo
b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.

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. 
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 1281
Konrad Szymański
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
prvního pododstavce, když:

Členské státy mohou do svých kritérií pro 
vydání povolení nebo jiných kritérií pro 
udělení povolení začlenit podmínky pro 
vyjmutí jednotlivých zařízení z působnosti 
ustanovení prvního pododstavce, když 
analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady převyšují přínosy ve srovnání 
s náklady včetně investic do infrastruktury 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení během celého 
životního cyklu zařízení, nebo že nebyla 
splněna kritéria prahových hodnot 
související s dostupností dodatečného 
tepelného zatížení stanoveného v bodě 1 
přílohy VIII.

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 2 přílohy VIII; 
nebo
b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1282
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 

vypouští se
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zatížení stanovená v bodě 2 přílohy VIII; 
nebo

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. 
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 1283
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 2 přílohy VIII; 
nebo

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1284
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) nebyla splněna kritéria prahových vypouští se
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hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 2 přílohy VIII; 
nebo

Or. fi

Pozměňovací návrh 1285
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.

vypouští se

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. 
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 1286
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení po celou dobu 
životnosti zařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1287
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení po celou dobu životnosti zařízení.

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady převyšují přínosy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1288
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury
převyšují přínosy ve srovnání s náklady na 
poskytování stejného množství elektřiny 
a tepla pomocí odděleného vytápění nebo 
chlazení po celou dobu životnosti zařízení.

b) analýza nákladů a přínosů zahrnující 
veškeré externí náklady a přínosy ukáže, 
že náklady převyšují přínosy ve srovnání 
s náklady – včetně investic do 
infrastruktury – na poskytování stejného 
množství elektřiny a tepla pomocí 
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odděleného vytápění nebo chlazení po 
celou dobu životnosti zařízení.

Or. de

Odůvodnění

Viz čl. 10 odst. 4 pododstavec 14 písm. c).

Pozměňovací návrh 1289
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) na základě hospodářského a/nebo 
zeměpisného potenciálu se ukáže, že 
otevření nového zařízení není smysluplné. 

Or. de

Odůvodnění

Připojení průmyslových zařízení k sítím dálkového vytápění a chlazení musí být hospodářsky 
a technicky schůdné. Před přijetím jakýchkoli dalších opatření je třeba se o tom ujistit 
provedením analýzy nákladů a přínosů.

Pozměňovací návrh 1290
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 

vypouští se
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předložené nebo upravené podmínky.

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. 
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 1291
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1292
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014.

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy musí mít podle zásady subsidiarity možnost stanovit výjimky, aniž by Komise 
měla možnost je zamítnout.

Pozměňovací návrh 1293
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
uvědomí členské státy Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může navrhnout 
změnu těchto podmínek do šesti měsíců od 
data uvědomění, kterou pak členské státy 
musí zohlednit.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1294
Jolanta Emilia Hibner, Andrzej Grzyb, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení. 
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
uvědomí členské státy Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2016. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data uvědomění. 
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise neschválí upravené podmínky.

Or. pl

Pozměňovací návrh 1295
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
uvědomí členské státy Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může navrhnout 
změnu těchto podmínek do šesti měsíců od 
data uvědomění. V takových případech 
členský stát podmínky pro vyjmutí 
neuplatní, dokud Komise výslovně 
nepřijme znovu předložené nebo upravené 
podmínky.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1296
Daniel Caspary, Markus Pieper

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
uvědomí členské státy Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může navrhnout 
změnu těchto podmínek do šesti měsíců od 
data uvědomění. V takových případech 
členský stát podmínky pro vyjmutí 
neuplatní, dokud Komise výslovně 
nepřijme znovu předložené nebo upravené 
podmínky.

Or. de

Pozměňovací návrh 1297
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 8 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do šesti měsíců od data uvědomení. 
V takových případech členský stát 
podmínky pro vyjmutí neuplatní, dokud 
Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

O takových podmínkách pro vyjmutí 
uvědomí členské státy Komisi. Komise 
může tyto podmínky zamítnout nebo 
navrhnout jejich změnu do šesti měsíců od 
data uvědomění. V takových případech 
členský stát podmínky pro vyjmutí 
neuplatní, dokud Komise výslovně 
nepřijme znovu předložené nebo upravené 
podmínky.

Or. de

Odůvodnění

Trhy a technologie se neustále vyvíjejí. Při udělování výjimek je proto zapotřebí větší 
flexibilita.

Pozměňovací návrh 1298
Eija-Riitta Korhola



AM\883845CS.doc 13/106 PE475.983

CS

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výpočty investic z hospodářského a technického hlediska se provádí proto, aby stanovily 
nákladovou účinnost investic do elektráren. Není důvod zavádět pro EU novou analýzu 
nákladů a přínosů zvláště pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 1299
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Pro posouzení konkrétního zařízení a celkové situace se v daném místě vždy navrhuje 
vypracování technické a hospodářské studie proveditelnosti. Návrh Komise, tj. stanovení 
všeobecného pravidla, je nutné odmítnout již s ohledem na zásady subsidiarity 
a proporcionality.

Pozměňovací návrh 1300
András Gyürk
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1301
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1302
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).
Metodika se vytvoří po konzultaci se 
zainteresovanými stranami. 
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Všechny analýzy nákladů a přínosů 
vezmou v úvahu
– mikroekonomickou schůdnost,
– celkovou energetickou účinnost 
a efektivitu využívání zdrojů místních 
energetických sítí,
– charakteristiky místního profilu 
poptávky po elektrické energii a
– životnost a typické investiční cykly 
dotčených zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Musí se zajistit, aby projekt kombinované výroby tepla a elektřiny nebyl přijatelný pouze ze 
sociálně-ekonomického hlediska, ale také aby vytvořil dobré příležitosti k podnikání pro 
dotčené investory. Metodika analýzy nákladů a přínosů by měla obsahovat tato hlediska 
a měla by být připravena na zapojení průmyslu, který provádí investice.

Pozměňovací návrh 1303
Jan Březina, Miloslav Ransdorf

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).
Metodika se vytvoří po konzultaci se 
zainteresovanými stranami. Takováto 
metodika zohlední sociálně-ekonomické 
a obchodně-finanční hledisko.

Or. en

Odůvodnění

Musí se zajistit, aby projekt kombinované výroby tepla a elektřiny nebyl přijatelný pouze ze 
sociálně-ekonomického hlediska, ale také aby vytvořil dobré příležitosti k podnikání pro 
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dotčené investory. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny by neměla být cílem sama o sobě.  
Metodika analýzy nákladů a přínosů by měla obsahovat tato hlediska a měla by být 
připravena na zapojení průmyslu, který provádí investice.

Pozměňovací návrh 1304
Evžen Tošenovský

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).
Metodika se vytvoří po konzultaci se 
zainteresovanými aktéry.  Takováto 
metodika zohlední sociálně-ekonomické 
a obchodně-finanční hledisko.

Or. en

Pozměňovací návrh 1305
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 společný obecný 
rámec pro provedení analýzy nákladů 
a přínosů uvedené v odst. 4 písm. c), 
odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1306
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku podle 
základních pokynů stanovených v příloze 
VIIIa pro analýzu nákladů a přínosů 
uvedenou v tomto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1307
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Andrzej Grzyb, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

9. Metodika analýzy nákladů a přínosů 
uvedená v odst. 4 písm. c), odst. 7 písm. b) 
a odst. 8 písm. b). je uvedena v příloze 
VIIIa.

Or. en

Pozměňovací návrh 1308
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 

9. Metodika analýzy nákladů a přínosů 
uvedená v odst. 4 písm. c), odst. 7 písm. b) 
a odst. 8 písm. b). je uvedena v příloze 
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nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

VIIIa.

Or. en

Pozměňovací návrh 1309
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 1 písm. 
a), odst. 4 písm. c), odst. 7 písm. b) 
a odst. 8 písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 1310
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 4 
písm. c), odst. 7 písm. b) a odst. 8 písm. b).

9. Komise nejpozději do 1. ledna 2013 
stanoví aktem v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 18 metodiku analýzy 
nákladů a přínosů uvedené v odst. 1 písm. 
a), odst. 4 písm. c), odst. 7 písm. b) 
a odst. 8 písm. b).

Or. en

Pozměňovací návrh 1311
András Gyürk
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Na základě harmonizovaných 
referenčních hodnot účinnosti podle 
přílohy II bodu f) členské státy zajistí, aby 
podle objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritérií stanovených 
každým členským státem mohl být zaručen 
původ elektřiny vyrobené vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou. Zajistí, aby tato 
záruka původu splňovala požadavky 
a obsahovala alespoň údaje specifikované 
v příloze IX.

vypouští se

Členské státy si vzájemně uznají svá 
osvědčení o původu, výlučně jako důkaz 
o údajích uvedených v tomto odstavci. 
Každé odmítnutí uznat záruku původu 
jako důkaz, zejména z důvodů spojených 
se zamezení podvodům, musí být založeno 
na objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritériích. O každém 
takovém odmítnutí a jeho důvodech 
uvědomí členské státy Komisi. V případě 
odmítnutí uznat záruku o původu může 
Komise přinutit odmítající stranu, aby 
záruku uznala, zejména s ohledem na 
objektivní, transparentní 
a nediskriminační kritéria, na nichž se 
toto uznání zakládá.
Komise je oprávněna aktem v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
harmonizovat referenční hodnoty 
účinnosti stanovené v rozhodnutí Komise 
[číslo rozhodnutí] na základě směrnice 
2004/80ES poprvé nejpozději do 1. ledna 
2015 a poté každých deset let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1312
Gunnar Hökmark
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Na základě harmonizovaných 
referenčních hodnot účinnosti podle 
přílohy II bodu f) členské státy zajistí, aby 
podle objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritérií stanovených 
každým členským státem mohl být zaručen 
původ elektřiny vyrobené vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou. Zajistí, aby tato 
záruka původu splňovala požadavky 
a obsahovala alespoň údaje specifikované 
v příloze IX.

vypouští se

Členské státy si vzájemně uznají svá 
osvědčení o původu, výlučně jako důkaz 
o údajích uvedených v tomto odstavci. 
Každé odmítnutí uznat záruku původu 
jako důkaz, zejména z důvodů spojených 
se zamezení podvodům, musí být založeno 
na objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritériích. O každém 
takovém odmítnutí a jeho důvodech 
uvědomí členské státy Komisi. V případě 
odmítnutí uznat záruku o původu může 
Komise přinutit odmítající stranu, aby 
záruku uznala, zejména s ohledem na 
objektivní, transparentní 
a nediskriminační kritéria, na nichž se 
toto uznání zakládá.
Komise je oprávněna aktem v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
harmonizovat referenční hodnoty 
účinnosti stanovené v rozhodnutí Komise 
[číslo rozhodnutí] na základě směrnice 
2004/80ES poprvé nejpozději do 1. ledna 
2015 a poté každých deset let.

Or. en

Pozměňovací návrh 1313
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy si vzájemně uznají svá 
osvědčení o původu, výlučně jako důkaz 
o údajích uvedených v tomto odstavci. 
Každé odmítnutí uznat záruku původu jako 
důkaz, zejména z důvodů spojených se 
zamezení podvodům, musí být založeno na 
objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritériích. O každém 
takovém odmítnutí a jeho důvodech 
uvědomí členské státy Komisi. V případě 
odmítnutí uznat záruku o původu může 
Komise přinutit odmítající stranu, aby 
záruku uznala, zejména s ohledem na 
objektivní, transparentní 
a nediskriminační kritéria, na nichž se 
toto uznání zakládá.

Členské státy si vzájemně uznají svá 
osvědčení o původu, výlučně jako důkaz 
o údajích uvedených v tomto odstavci. 
Každé odmítnutí uznat záruku původu jako 
důkaz, zejména z důvodů spojených se 
zamezení podvodům, musí být založeno na 
objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritériích. O každém 
takovém odmítnutí a jeho důvodech 
uvědomí členské státy Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1314
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna aktem v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
harmonizovat referenční hodnoty 
účinnosti stanovené v rozhodnutí Komise 
[číslo rozhodnutí] na základě směrnice 
2004/80ES poprvé nejpozději do 1. ledna 
2015 a poté každých deset let.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1315
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna aktem v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
harmonizovat referenční hodnoty účinnosti 
stanovené v rozhodnutí Komise [číslo 
rozhodnutí] na základě směrnice 
2004/80ES poprvé nejpozději do 1. ledna 
2015 a poté každých deset let.

S ohledem na technický pokrok a inovace 
je Komise oprávněna aktem v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
přezkoumat harmonizované referenční 
hodnoty účinnosti, které byly stanoveny
v rozhodnutí Komise [číslo rozhodnutí] 
vydaném na základě směrnice 2004/80ES,
poprvé nejpozději do 1. ledna 2015 a poté 
každých deset let.

Or. fi

Pozměňovací návrh 1316
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 10 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna aktem v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
harmonizovat referenční hodnoty účinnosti 
stanovené v rozhodnutí Komise [číslo 
rozhodnutí] na základě směrnice 
2004/80ES poprvé nejpozději do 1. ledna 
2015 a poté každých deset let.

Komise je oprávněna aktem v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 18 
přezkoumat harmonizované referenční 
hodnoty účinnosti, které byly stanoveny
v rozhodnutí Komise [číslo rozhodnutí] 
vydaném na základě směrnice 2004/80ES, 
poprvé nejpozději do 1. ledna 2015 a poté 
každých deset let tak, aby tyto hodnoty 
byly v souladu s technickým vývojem.

Or. de

Odůvodnění

Pro úpravy referenčních hodnot by měl být rozhodující technický pokrok.

Pozměňovací návrh 1317
Gunnar Hökmark
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Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Členské státy zajistí, aby veškerá 
dostupná podpora pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny byla postavena na 
elektřině vyrobené vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou a z odpadního 
tepla účinně využívaného k dosažení 
úspor primární energie. Nerozlišují mezi 
elektřinou spotřebovanou na místě 
a elektřinou dodávanou do sítě. Veřejná 
podpora kombinované výroby tepla 
a elektřiny a výroby a sítí ústředního 
vytápění podléhá tam, kde je to možné, 
pravidlům pro poskytování státní pomoci.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1318
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Členské státy zajistí, aby veškerá 
dostupná podpora pro kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny byla postavena na 
elektřině vyrobené vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou a z odpadního 
tepla účinně využívaného k dosažení 
úspor primární energie. Nerozlišují mezi 
elektřinou spotřebovanou na místě 
a elektřinou dodávanou do sítě. Veřejná 
podpora kombinované výroby tepla 
a elektřiny a výroby a sítí ústředního 
vytápění podléhá tam, kde je to možné, 
pravidlům pro poskytování státní pomoci.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1319
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Členské státy vypracují pokyny 
k metodice pro výpočet nákladové 
efektivity vysoce účinné kombinované 
výroby tepla a elektřiny. Tyto pokyny 
oznámí nejpozději do 1. ledna 2014 
Komisi.

Or. en

Pozměňovací návrh 1320
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Členské státy zajistí veřejné finanční 
prostředky na renovaci oken a dalších 
potřebných izolačních prvků.

Or. es

Pozměňovací návrh 1321
András Gyürk

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeměna energie vypouští se
Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna 
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zařízení provádějící spalování paliv 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více a zařízení provádějící 
rafinaci ropy a plynu na svém území. 
Tento přehled se každé tři roky 
aktualizuje. Konkrétní údaje o přehledech 
jednotlivých zařízeních, které jsou 
každoročně v těchto přehledech obsaženy, 
se na požádání zpřístupní Komisi. Ke 
zprávám uvedeným v čl. 19 odst. 2 členské 
státy přiloží shrnutí bez důvěrných údajů 
obsahující souhrnné údaje z těchto 
přehledů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1322
Paul Rübig

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeměna energie vypouští se
Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna 
zařízení provádějící spalování paliv 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více a zařízení provádějící 
rafinaci ropy a plynu na svém území. 
Tento přehled se každé tři roky 
aktualizuje. Konkrétní údaje o přehledech 
jednotlivých zařízeních, které jsou 
každoročně v těchto přehledech obsaženy, 
se na požádání zpřístupní Komisi. Ke 
zprávám uvedeným v čl. 19 odst. 2 členské 
státy přiloží shrnutí bez důvěrných údajů 
obsahující souhrnné údaje z těchto 
přehledů.

Or. en
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Odůvodnění

Kromě systému obchodování s emisemi není zapotřebí další evidence údajů.

Pozměňovací návrh 1323
Vicky Ford

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přeměna energie vypouští se
Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna 
zařízení provádějící spalování paliv 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více a zařízení provádějící 
rafinaci ropy a plynu na svém území. 
Tento přehled se každé tři roky 
aktualizuje. Konkrétní údaje o přehledech 
jednotlivých zařízeních, které jsou 
každoročně v těchto přehledech obsaženy, 
se na požádání zpřístupní Komisi. Ke 
zprávám uvedeným v čl. 19 odst. 2 členské 
státy přiloží shrnutí bez důvěrných údajů 
obsahující souhrnné údaje z těchto 
přehledů.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování těchto informací je s ohledem na mizivé nebo nulové přínosy neopodstatněné, 
zvláště uvážíme-li, že tato oznamovací povinnost již stanovuje značné oznamovací povinnosti.

Pozměňovací návrh 1324
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna 
zařízení provádějící spalování paliv 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více a zařízení provádějící 
rafinaci ropy a plynu na svém území. 
Tento přehled se každé tři roky 
aktualizuje. Konkrétní údaje o přehledech 
jednotlivých zařízeních, které jsou 
každoročně v těchto přehledech obsaženy, 
se na požádání zpřístupní Komisi. Ke 
zprávám uvedeným v čl. 19 odst. 2 členské 
státy přiloží shrnutí bez důvěrných údajů 
obsahující souhrnné údaje z těchto 
přehledů.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1325
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna zařízení 
provádějící spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějící rafinaci 
ropy a plynu na svém území. Tento přehled 
se každé tři roky aktualizuje. Konkrétní 
údaje o přehledech jednotlivých zařízeních, 
které jsou každoročně v těchto přehledech 
obsaženy, se na požádání zpřístupní 
Komisi. Ke zprávám uvedeným v čl. 19 
odst. 2 členské státy přiloží shrnutí bez 
důvěrných údajů obsahující souhrnné údaje 
z těchto přehledů.

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X pro všechna 
zařízení provádějící spalování paliv 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více a pro všechna zařízení 
provádějící rafinaci ropy a plynu, která se 
nacházejí na jejich území. Tento přehled se 
každé tři roky aktualizuje. Konkrétní údaje 
o přehledech jednotlivých zařízeních, které 
jsou každoročně v těchto přehledech 
obsaženy, se na požádání zpřístupní 
Komisi. Ke zprávám uvedeným v čl. 19 
odst. 2 členské státy přiloží shrnutí bez 
důvěrných údajů obsahující souhrnné údaje 
z těchto přehledů, přičemž zaručí 
minimální administrativní zatížení.



PE475.983 28/106 AM\883845CS.doc

CS

Or. ro

Pozměňovací návrh 1326
Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna zařízení 
provádějící spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW
nebo více a zařízení provádějící rafinaci 
ropy a plynu na svém území. Tento přehled 
se každé tři roky aktualizuje. Konkrétní 
údaje o přehledech jednotlivých zařízeních, 
které jsou každoročně v těchto přehledech 
obsaženy, se na požádání zpřístupní 
Komisi. Ke zprávám uvedeným v čl. 19 
odst. 2 členské státy přiloží shrnutí bez 
důvěrných údajů obsahující souhrnné údaje 
z těchto přehledů.

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X pro všechna 
zařízení provádějící spalování paliv 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
20 MW nebo více a pro všechna zařízení 
provádějící rafinaci ropy a plynu, která se 
nacházejí na jejich území. Tento přehled se 
každé tři roky aktualizuje. Konkrétní údaje 
o přehledech jednotlivých zařízeních, které 
jsou každoročně v těchto přehledech 
obsaženy, se na požádání zpřístupní 
Komisi. Ke zprávám uvedeným v čl. 19 
odst. 2 členské státy přiloží shrnutí bez 
důvěrných údajů obsahující souhrnné údaje 
z těchto přehledů.

Or. it

Odůvodnění

Hodnota stanovená na 20 MW představuje současný minimální práh pro zahrnutí elektráren 
do evropského systému pro obchodování s emisemi (vytvořen v souvislosti s plněním 
Kjótského protokolu).  Jeho význam spočívá v tom, že bychom měli k dispozici dvě databanky, 
jednu obsahující údaje o emisích a druhou údaje o energii, které by umožňovaly tyto údaje 
porovnávat.

Pozměňovací návrh 1327
Edit Herczog

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují přehled údajů Členské státy vypracují přehled údajů 
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v souladu s přílohou X za všechna zařízení 
provádějící spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějící rafinaci 
ropy a plynu na svém území. Tento přehled 
se každé tři roky aktualizuje. Konkrétní 
údaje o přehledech jednotlivých zařízeních, 
které jsou každoročně v těchto přehledech 
obsaženy, se na požádání zpřístupní 
Komisi. Ke zprávám uvedeným v čl. 19 
odst. 2 členské státy přiloží shrnutí bez 
důvěrných údajů obsahující souhrnné údaje 
z těchto přehledů.

v souladu s přílohou X pro všechna 
zařízení na svém území provádějící 
spalování paliv o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu 50 MW nebo více. Tento 
přehled se každé tři roky aktualizuje. 
Konkrétní údaje o přehledech jednotlivých 
zařízeních, které jsou každoročně v těchto 
přehledech obsaženy, se na požádání 
zpřístupní Komisi. Ke zprávám uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 členské státy přiloží shrnutí 
bez důvěrných údajů obsahující souhrnné 
údaje z těchto přehledů.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1328
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna zařízení 
provádějící spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějící rafinaci 
ropy a plynu na svém území. Tento přehled 
se každé tři roky aktualizuje. Konkrétní 
údaje o přehledech jednotlivých zařízeních, 

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X pro všechna 
zařízení na svém území provádějící 
spalování paliv o celkovém jmenovitém 
tepelném příkonu 50 MW nebo více. Tento 
přehled se každé tři roky aktualizuje. 
Konkrétní údaje o přehledech jednotlivých 
zařízeních, které jsou každoročně v těchto 
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které jsou každoročně v těchto přehledech 
obsaženy, se na požádání zpřístupní 
Komisi. Ke zprávám uvedeným v čl. 19 
odst. 2 členské státy přiloží shrnutí bez 
důvěrných údajů obsahující souhrnné údaje 
z těchto přehledů.

přehledech obsaženy, se na požádání 
zpřístupní Komisi. Ke zprávám uvedeným 
v čl. 19 odst. 2 členské státy přiloží shrnutí 
bez důvěrných údajů obsahující souhrnné 
údaje z těchto přehledů.

Or. de

Odůvodnění

Výslovné uvedení určitých zařízení je diskriminující. Všem zařízením pro přeměnu energie by 
se mělo dostat stejného zacházení. 

Pozměňovací návrh 1329
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X za všechna zařízení 
provádějící spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějící rafinaci 
ropy a plynu na svém území. Tento přehled 
se každé tři roky aktualizuje. Konkrétní 
údaje o přehledech jednotlivých zařízeních, 
které jsou každoročně v těchto přehledech 
obsaženy, se na požádání zpřístupní 
Komisi. Ke zprávám uvedeným v čl. 19 
odst. 2 členské státy přiloží shrnutí bez 
důvěrných údajů obsahující souhrnné údaje 
z těchto přehledů.

Členské státy vypracují přehled údajů 
v souladu s přílohou X pro všechna 
zařízení provádějící spalování paliv 
o celkovém jmenovitém tepelném příkonu 
50 MW nebo více a pro všechna zařízení 
provádějící rafinaci ropy a plynu, která se 
nacházejí na jejich území. Tento přehled se 
každých pět let aktualizuje. Konkrétní 
údaje o přehledech jednotlivých zařízeních, 
které jsou každoročně v těchto přehledech 
obsaženy, se na požádání zpřístupní 
Komisi. Ke zprávám uvedeným v čl. 19 
odst. 2 členské státy přiloží shrnutí bez 
důvěrných údajů obsahující souhrnné údaje 
z těchto přehledů.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1330
Judith A. Merkies
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány při svém 
rozhodování týkajícím se provozování 
infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny 
věnovaly náležitou pozornost energetické 
účinnosti. Zajistí zejména, aby sazby 
a regulační předpisy související s užíváním 
sítí obsahovaly pobídky pro provozovatele 
sítí tak, aby nabízeli uživatelům sítí 
systémové služby umožňující jim zavádět 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti v souvislosti s pokračujícím 
zaváděním inteligentních sítí.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány při svém 
rozhodování týkajícím se provozování 
infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny 
věnovaly náležitou pozornost energetické 
účinnosti. Zajistí zejména, aby sazby 
a regulační předpisy související s užíváním 
sítí obsahovaly pobídky pro provozovatele 
sítí tak, aby nabízely uživatelům sítí 
systémové služby umožňující jim zavádět 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti v souvislosti s pokračujícím 
zaváděním inteligentních sítí. Členské státy 
navíc zajistí, aby vnitrostátní energetické 
regulační orgány zaujaly integrovaný 
přístup zahrnující potenciální úspory 
v odvětvích zásobování energií a konečné 
spotřeby.

Or. en

Pozměňovací návrh 1331
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány při svém 
rozhodování týkajícím se provozování 
infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny 
věnovaly náležitou pozornost energetické 
účinnosti. Zajistí zejména, aby sazby 
a regulační předpisy související s užíváním 
sítí obsahovaly pobídky pro provozovatele 
sítí tak, aby nabízeli uživatelům sítí 
systémové služby umožňující jim zavádět 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti v souvislosti s pokračujícím 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány při svém 
rozhodování týkajícím se provozování 
infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny 
věnovaly náležitou pozornost energetické 
účinnosti. Zajistí zejména, aby sazby 
a regulační předpisy související s užíváním 
sítí obsahovaly pobídky pro provozovatele 
sítí tak, aby nabízely uživatelům sítí 
systémové služby umožňující jim zavádět 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti v souvislosti s pokračujícím 
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zaváděním inteligentních sítí. zaváděním inteligentních sítí. Členské státy 
navíc zajistí, aby vnitrostátní energetické 
regulační orgány zaujaly integrovaný 
přístup zahrnující potenciální úspory 
v odvětvích zásobování energií a konečné 
spotřeby.

Or. en

Odůvodnění

Prostřednictvím této navržené změny být vnitrostátní energetické regulační orgány mohly 
umožněno odměňovat/podporovat místní/regionální poskytovatele energie, kteří jednají 
v zájmu energetického systému.

Pozměňovací návrh 1332
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány při svém 
rozhodování týkajícím se provozování 
infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny 
věnovaly náležitou pozornost energetické 
účinnosti. Zajistí zejména, aby sazby 
a regulační předpisy související s užíváním 
sítí obsahovaly pobídky pro provozovatele 
sítí tak, aby nabízeli uživatelům sítí 
systémové služby umožňující jim zavádět 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti v souvislosti s pokračujícím 
zaváděním inteligentních sítí.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány při svém 
rozhodování týkajícím se provozování 
infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny 
věnovaly náležitou pozornost energetické 
účinnosti. Zajistí zejména, aby sazby 
a regulační předpisy související s užíváním 
sítí obsahovaly pobídky pro provozovatele 
sítí tak, aby nabízely uživatelům sítí 
systémové služby umožňující jim zavádět 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti v souvislosti s pokračujícím 
zaváděním inteligentních sítí. Členské státy 
navíc zajistí, aby vnitrostátní energetické 
regulační orgány zaujaly integrovaný 
přístup zahrnující potenciální úspory 
v odvětvích zásobování energií a konečné 
spotřeby.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1333
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány při svém 
rozhodování týkajícím se provozování 
infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny 
věnovaly náležitou pozornost energetické 
účinnosti. Zajistí zejména, aby sazby 
a regulační předpisy související s užíváním 
sítí obsahovaly pobídky pro provozovatele 
sítí tak, aby nabízeli uživatelům sítí 
systémové služby umožňující jim zavádět 
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti v souvislosti s pokračujícím 
zaváděním inteligentních sítí.

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány při svém 
rozhodování týkajícím se provozování 
infrastruktury v oblasti plynu a elektřiny 
věnovaly náležitou pozornost energetické 
účinnosti. Zajistí zejména, aby sazby 
a regulační předpisy související s užíváním 
sítí obsahovaly pobídky umožňující 
zavádět opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti v souvislosti s pokračujícím 
zaváděním inteligentních sítí.

Or. en

Pozměňovací návrh 1334
Maria Da Graça Carvalho

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby se 
domácnostem nebo obcím umožnilo 
dodávat přebytečnou elektřinu vyrobenou 
v malém nebo drobném množství do 
rozvodné sítě, a aby za to dostaly finanční 
náhradu. Pokud občané vlastní 
a provozují jednotlivě nebo ve skupině 
drobné systémy založené na obnovitelných 
zdrojích energie, nepovažuje se vyrobená 
elektřina za výrobu, ale za přínos
energetické účinnosti.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1335
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulace sítí 
a síťové sazby stanovené nebo schválené 
energetické regulační orgány splňovaly 
kritéria uvedená v příloze XI 
s přihlédnutím k pokynům a kodexům 
vypracovaným podle nařízení 714/2009 
a nařízení 715/2009.

Členské státy zajistí, aby regulace sítí 
a síťové sazby stanovené nebo schválené 
energetickými regulačními orgány 
splňovaly v případě elektřiny kritéria 
uvedená v příloze XI s přihlédnutím 
k pokynům a kodexům vypracovaným 
podle nařízení 714/2009. V případě 
zemního plynu členské státy zajistí, aby 
regulace sítí a síťové sazby stanovené 
nebo schválené energetickými 
regulačními orgány byly vypracované 
podle nařízení 715/2009.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla rozlišovat mezi požadavky na přenos a distribuci elektřiny a přenos 
a distribuci zemního plynu.

Pozměňovací návrh 1336
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulace sítí 
a síťové sazby stanovené nebo schválené 
energetické regulační orgány splňovaly 
kritéria uvedená v příloze XI 
s přihlédnutím k pokynům a kodexům 
vypracovaným podle nařízení 714/2009 
a nařízení 715/2009.

Členské státy zajistí, aby regulace 
elektrických sítí a sazby elektrických sítí 
stanovené nebo schválené energetickými 
regulačními orgány splňovaly kritéria 
uvedená v příloze XI s přihlédnutím 
k pokynům a kodexům vypracovaným 
podle nařízení 714/2009 a nařízení 
715/2009.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1337
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby regulace sítí 
a síťové sazby stanovené nebo schválené 
energetické regulační orgány splňovaly 
kritéria uvedená v příloze XI 
s přihlédnutím k pokynům a kodexům 
vypracovaným podle nařízení 714/2009 
a nařízení 715/2009.

Členské státy zajistí, aby regulace sítí 
a síťové sazby stanovené nebo schválené 
energetickými regulačními orgány 
splňovaly v případě elektřiny kritéria 
uvedená v příloze XI s přihlédnutím 
k pokynům a kodexům vypracovaným 
podle nařízení 714/2009.

Or. en

Odůvodnění

Jakákoli zmínka o plynu musí být z pododstavce 2 odstraněna, protože příloha XI se vztahuje 
pouze na elektřinu.

Pozměňovací návrh 1338
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány podporovaly 
zdroje na straně poptávky, jako například 
reakci na spotřebu, k nediskriminační 
účasti na místních či regionálních trzích 
energie spolu s dodavateli. Členské státy 
v případě potřeby požádají vnitrostátní 
regulační orgány a provozovatele 
přenosových soustav, aby stanovili 
technické specifikace pro účast na 
energetickém trhu a terciárním trhu 
s rezervní kapacitou, na základě 
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technických požadavků těchto trhů 
a kapacit pro reakci na spotřebu.  Při 
provádění opatření zaměřených na 
zajištění dostatečné vnitrostátní kapacity 
nebo opatření souvisejících s energetickou 
bezpečností je třeba plně zohlednit 
potenciál reakce na spotřebu.

Or. en

Odůvodnění

Reakce na spotřebu je klíčová koncepce, která musí být definována v této směrnici, protože je 
sice relativně nová, ale má obrovský ekonomický a environmentální potenciál. Je třeba 
usnadnit přístup subjektů reagujících na spotřebu na velkoobchodní trhy a rozvoj 
vnitrostátních a regionálních trhů v oblasti reakce na spotřebu.

Pozměňovací návrh 1339
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
regulační orgány podporovaly na místní a 
regionální úrovni řízení poptávky po 
energii (reakce na spotřebu) na 
velkoobchodních trzích. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 1340
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
energetické regulační orgány podporovaly 
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zdroje na straně poptávky, například 
reakci na spotřebu, k účasti na místních či 
regionálních velkoobchodních trzích 
spolu s dodavateli.

Or. en

Pozměňovací návrh 1341
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby se 
domácnostem nebo obcím umožnilo 
dodávat přebytečnou elektřinu vyrobenou 
v malém nebo drobném množství do 
rozvodné sítě, a aby za to dostaly finanční 
náhradu. Pokud občané vlastní a 
provozují jednotlivě nebo ve skupině 
drobné obnovitelné zdroje energie, 
nepovažuje se vyrobená elektřina za 
výrobu, ale za energetickou účinnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1342
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy nejpozději do 
30. června 2013 přijmou tyto plány:

vypouští se

a) posouzení potenciálu jejich 
infrastruktury v oblasti plynu, elektřiny 
a dálkového vytápění a chlazení z hlediska 
energetické účinnosti, zejména pokud jde 
o přeměnu, distribuci, řízení zátěžového 
provozu a interoperability a připojení 
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k zařízením vyrábějícím energii;
b) vymezení konkrétních opatření 
a investic pro zavedení nákladově 
efektivních zlepšení energetické účinnosti 
infrastruktury sítí s podrobným 
harmonogramem jejich zavádění.

Or. en

Odůvodnění

Provozovatelé rozvodné sítě, plynárenské distribuční soustavy a tepelné sítě podléhají 
obchodním a hospodářským pravidlům, proto jsou tyto sítě dobře zbudovány a fungují velice 
efektivně.

Pozměňovací návrh 1343
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) posouzení potenciálu jejich 
infrastruktury v oblasti plynu, elektřiny
a dálkového vytápění a chlazení z hlediska 
energetické účinnosti, zejména pokud jde 
o přeměnu, distribuci, řízení zátěžového 
provozu a interoperability a připojení 
k zařízením vyrábějícím energii;

a) posouzení potenciálu jejich 
infrastruktury v oblasti plynu, elektřiny 
a dálkového vytápění a chlazení z hlediska 
energetické účinnosti, zejména pokud jde 
o přeměnu, distribuci, řízení zátěžového 
provozu a interoperabilitu a připojení 
k zařízením vyrábějícím energii, včetně 
malých a drobných výrobců energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1344
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vymezení konkrétních opatření 
a investic pro zavedení nákladově 

b) vymezení konkrétních opatření 
a investic pro zavedení nákladově 
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efektivních zlepšení energetické účinnosti 
do infrastruktury sítí s podrobným 
harmonogramem jejich zavádění.

efektivních zlepšení energetické účinnosti 
nebo opatření, jejichž cílem je podpořit 
začlenění výroby obnovitelné energie do
infrastruktury sítí s podrobným 
harmonogramem jejich zavádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1345
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vymezení konkrétních opatření 
a investic pro zavedení nákladově 
efektivních zlepšení energetické účinnosti 
do infrastruktury sítí s podrobným 
harmonogramem jejich zavádění.

b) vymezení konkrétních opatření 
a investic pro zavedení nákladově 
efektivních zlepšení energetické účinnosti 
nebo opatření, jejichž cílem je podpořit 
začlenění výroby obnovitelné energie do
infrastruktury sítí s podrobným 
harmonogramem jejich zavádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1346
Adam Gierek

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vymezení konkrétních opatření 
a investic pro zavedení nákladově 
efektivních zlepšení energetické účinnosti 
infrastruktury sítí s podrobným 
harmonogramem jejich zavádění.

b) vymezení konkrétních opatření 
a investic pro zavedení nákladově 
efektivních zlepšení energetické účinnosti 
infrastruktury sítí s podrobným 
harmonogramem jejich zavádění, přičemž 
se náležitě zohlední přenosové vzdálenosti.

Or. pl
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Odůvodnění

Investiční náklady a ztráty při přenosu energie závisí na přenosových vzdálenostech.

Pozměňovací návrh 1347
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vymezení konkrétních opatření 
a investic pro zavedení nákladově 
efektivních zlepšení energetické účinnosti 
infrastruktury sítí s podrobným 
harmonogramem jejich zavádění.

b) uložení provozovatelům sítí, aby 
vymezili konkrétní opatření a investice pro 
zavedení nákladově efektivních zlepšení 
energetické účinnosti infrastruktury sítí 
s podrobným harmonogramem jejich 
zavádění.

Or. en

Pozměňovací návrh 1348
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) posouzení potenciálu jejich 
infrastruktury pro plyn, elektřinu 
a dálkové vytápění a chlazení z hlediska 
energetické účinnosti, zejména pokud jde 
o přenos, distribuci, řízení zátěžového 
provozu a interoperabilitu, a připojení 
k zařízením vyrábějícím energii včetně 
malých a drobných zařízení vyrábějících 
energii.

Or. en

Pozměňovací návrh 1349
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) posouzení možnosti vytvoření trhu se 
záložní kapacitou pro trh s elektřinou. 
Toto posouzení by mělo obsahovat 
analýzu nákladů a přínosů, přiřazení 
takového trhu každého členského státu 
k některému cílovému evropskému trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1350
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) určení zdrojů financování, mimo jiné 
prostřednictvím strukturálních fondů, 
vnitrostátních, regionálních a místních 
fondů a termínovaných půjček;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1351
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) reakce na aktuální sociální, technické 
a finanční výzvy.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1352
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou povolit sociálně 
orientované složky programů a struktur 
sazeb za přenos a distribuci energie po 
síti, pokud jsou veškeré rušivé účinky na 
přenosovou a distribuční soustavu 
omezeny na to, co je nezbytně nutné, 
a pokud nejsou nepřiměřené dotyčnému 
sociálnímu cíli.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1353
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou povolit sociálně 
orientované složky programů a struktur 
sazeb za přenos a distribuci energie po 
síti, pokud jsou veškeré rušivé účinky na 
přenosovou a distribuční soustavu 
omezeny na to, co je nezbytně nutné, 
a pokud nejsou nepřiměřené dotyčnému 
sociálnímu cíli.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1354
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie nebo takových 
pobídek, které mohou bránit zapojení 
reakce na spotřebu, včetně uskupení 
poskytovatelů služeb, do oblasti 
vyrovnávací kapacity a pomocných služeb.
Zejména sazby za přenos a distribuci 
energie mají být vytvořeny proto, aby 
odměňovaly provozovatele sítí za 
kvalitnější navrhování a provoz 
infrastruktury z hlediska účinnosti 
a odstraňovaly pobídky pro zvýšený výkon 
a současně nadále poskytovaly konečným 
zákazníkům pobídky pro vhodné cenové 
signály a úspory energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

Or. en

Odůvodnění

Poskytování programů energetické účinnosti zákazníkům v rámci tradičního obchodního 
modelu veřejných služeb vytváří zásadní rozpory s finančními cíli veřejných služeb, které mají 
zvýšit tržby tím, že zvětší objem prodeje energie. Spíše je třeba zavést opatření s cílem 
odměnit veřejné služby za investice do energetické účinnosti domovů, podniků a obchodů, 
institucí a průmyslových odvětví jejich zákazníků.

Pozměňovací návrh 1355
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. Zejména sazby za 
přenos a distribuci energie mají být 
vytvořeny proto, aby odměňovaly 
provozovatele sítí za kvalitnější 
navrhování a provoz infrastruktury 
z hlediska účinnosti a odstraňovaly 
pobídky pro zvýšený výkon a současně 
nadále poskytovaly konečným zákazníkům 
pobídky pro vhodné cenové signály 
a úspory energie. K tomuto účelu mohou 
členské státy uložit povinnosti veřejné 
služby týkající se energetické účinnosti 
podnikům působícím v elektroenergetice 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/72/ES a podnikům působícím 
v odvětví zemního plynu v souladu s čl. 3 
odst. 2 směrnice 2009/73/ES.

Or. en

Odůvodnění

Úspory energie a energetická účinnost mohou zákazníkům ušetřit peníze a snížit závislost 
Evropy na dodávkách ze zahraničí. Spíše je třeba zavést opatření s cílem odměnit veřejné 
služby za investice do energetické účinnosti u jejich zákazníků – jejich domovů, podniků 
a obchodů, institucí a průmyslových odvětví – raději než za zvyšování tržeb zvětšováním 
objemu prodeje energie.

Pozměňovací návrh 1356
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. Zejména sazby za 
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mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

přenos a distribuci energie mají být 
vytvořeny pro to, aby odměňovaly 
provozovatele sítí za kvalitnější 
navrhování a provozy infrastruktury 
a odstraňovaly pobídky v oblasti 
zvýšeného výkonu a nadále poskytovaly 
pobídky týkající se vhodných cenových 
signálů a úspor energie pro konečné 
zákazníky. K tomuto účelu mohou členské 
státy uložit povinnosti veřejné služby 
týkající se energetické účinnosti podnikům 
působícím v elektroenergetice v souladu 
s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/72/ES 
a podnikům působícím v odvětví zemního 
plynu v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES. K tomuto účelu mohou 
členské státy uložit povinnosti veřejné 
služby týkající se energetické účinnosti 
podnikům působícím v elektroenergetice 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/72/ES a podnikům působícím 
v odvětví zemního plynu v souladu s čl. 3 
odst. 2 směrnice 2009/73/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1357
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie, a podpoří 
pobídky k účasti konečných uživatelů na 
energetickém trhu zvláště prostřednictvím 
programů regulujících spotřeby energie. 
K tomuto účelu mohou členské státy uložit 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/72/ES podnikům působícím 
v elektroenergetice a v souladu s čl. 3 
odst. 2 směrnice 2009/73/ES podnikům 
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2009/73/ES. působícím v odvětví zemního plynu
povinnosti veřejné služby týkající se 
energetické účinnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1358
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie a tyto pobídky 
nově zaměří na účast spotřebitelů na 
účinnosti systému, včetně reakce na 
spotřebu. K tomuto účelu mohou členské 
státy uložit povinnosti veřejné služby 
týkající se energetické účinnosti podnikům 
působícím v elektroenergetice v souladu 
s čl. 3 odst. 2 směrnice 2009/72/ES 
a podnikům působícím v odvětví zemního 
plynu v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1359
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie a tyto pobídky 
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mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

nově zaměří na účast spotřebitelů na 
účinnosti systému, včetně reakce na 
spotřebu v závislosti na vnitrostátních 
podmínkách. K tomuto účelu mohou 
členské státy uložit povinnosti veřejné 
služby týkající se energetické účinnosti 
podnikům působícím v elektroenergetice 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/72/ES a podnikům působícím 
v odvětví zemního plynu v souladu s čl. 3 
odst. 2 směrnice 2009/73/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1360
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie a tyto pobídky 
nově zaměří na účast spotřebitelů na 
účinnosti systému, včetně reakce na 
spotřebu v závislosti na vnitrostátních 
podmínkách. K tomuto účelu mohou 
členské státy uložit povinnosti veřejné 
služby týkající se energetické účinnosti 
podnikům působícím v elektroenergetice 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/72/ES a podnikům působícím 
v odvětví zemního plynu v souladu s čl. 3 
odst. 2 směrnice 2009/73/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1361
Bendt Bendtsen
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které znemožňují energetickou účinnost 
při výrobě, přenosu a rozvodu energie. 
K tomuto účelu mohou členské státy uložit 
povinnosti veřejné služby týkající se 
energetické účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2 
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1362
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit povinnosti 
veřejné služby týkající se energetické 
účinnosti podnikům působícím 
v elektroenergetice v souladu s čl. 3 odst. 2
směrnice 2009/72/ES a podnikům 
působícím v odvětví zemního plynu 
v souladu s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES.

4. Členské státy zajistí odstranění pobídek 
v sazbách za přenos a distribuci energie, 
které zbytečně zvyšují množství přenášené 
či distribuované energie. K tomuto účelu 
mohou členské státy uložit v souladu s čl. 3 
odst. 2 směrnice 2009/72/ES podnikům 
působícím v elektroenergetice a v souladu 
s čl. 3 odst. 2 směrnice 
2009/73/ES podnikům působícím v odvětví 
zemního plynu povinnosti veřejné služby 
týkající se energetické účinnosti. Toto 
opatření nesmí provozovatelům sítí bránit 
v zavádění struktur sazeb vycházejících 
z nákladů.

Or. de
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Odůvodnění

Zavedení „inteligentních“ měřičů povede k tomu, že se sazby budou stále méně odvíjet 
od spotřeby (v objemových jednotkách) a místo toho budou více záviset na dostupnosti 
elektřiny a tepla. Tento politicky prosazovaný vývoj je nutné zohlednit.

Pozměňovací návrh 1363
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4 a. Členské státy přijmou opatření 
a pokyny pro podporu a zavádění reakce 
na spotřebu pro průmyslové, komerční 
a obytné prostory a budovy, zejména 
s ohledem na začlenění zdrojů na straně 
poptávky do regionálních trhů 
s elektřinou a jejich spojení s rozvodnými 
elektrickými sítěmi v rámci budoucích 
národních akčních plánů na zavádění 
inteligentních sítí. 

Or. en

Odůvodnění

Propojení energetické účinnosti s technologiemi a programy zabývajícími se reakcí na 
spotřebu vylepší spotřebu energie budov v rámci celkových nároků na elektrické sítě a na 
účinnost (tj. během špičky).  

Pozměňovací návrh 1364
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
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definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

z obnovitelných zdrojů, který zajišťuje 
přednostní přístup k elektrické síti pro 
elektřinu vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů i její přednostní uvolňování, 
členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

Or. en

Pozměňovací návrh 1365
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

Aniž je dotčen čl. 16 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, který zajišťuje 
přednostní přístup k elektrické síti pro 
elektřinu vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů i její přednostní uvolňování, 
členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

Or. en

Pozměňovací návrh 1366
Britta Thomsen
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

V souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 
2009/28/ES, který zajišťuje přednostní 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů i její 
přednostní uvolňování, členské státy 
zajistí, aby v souladu s požadavky 
týkajícími se zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla narušovat pobídky pro obnovitelné zdroje energie, které byly 
schváleny jako součást směrnice 2009/28/ES.  

Pozměňovací návrh 1367
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě i nákladové 
efektivnosti a na základě transparentních 
a nediskriminačních kritérií definovaných 
příslušnými vnitrostátními orgány, 
provozovatelé přenosových soustav 
a provozovatelé distribučních soustav na 
jejich území:

Or. en
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Pozměňovací návrh 1368
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných vnitrostátními energetickými 
regulačními orgány, provozovatelé 
přenosových soustav a provozovatelé 
distribučních soustav na jejich území:

Or. en

Pozměňovací návrh 1369
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zaručili přenos a distribuci elektřiny 
pocházející z kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností;

a) zaručili spíše přenos a distribuci 
elektřiny pocházející z kombinované 
výroby tepla a elektřiny s vysokou 
účinností než přenos a distribuci elektřiny 
vyráběné z méně účinných fosilních paliv, 
pokud to provozování vnitrostátního 
elektrického systému umožňuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1370
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou;

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, kdy vyrobená elektřina pochází 
ze zařízení kombinované výroby, které je 
zásobováno z obnovitelného zdroje a/nebo 
kdy se potřeba tepla alespoň rovná teplu 
vyrobenému tímto zařízením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1371
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou
výrobou;

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti spíše pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou než pro elektřinu vyráběnou 
z méně účinných fosilních paliv, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje;

Or. en

Pozměňovací návrh 1372
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou;

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, a to i vůči elektřině vyráběné 
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z obnovitelných zdrojů;

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k propojení produkce elektřiny a tepla v rámci kombinované výroby by se v případě 
upřednostnění elektřiny vyráběné z obnovitelných zdrojů snížila také produkce tepla. 
Z praktických důvodů je proto třeba zpravidla preferovat kombinovanou výrobu i před energií 
vyráběnou z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 1373
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou;

b) poskytovali zaručený přístup 
k elektrické síti pro elektřinu vyráběnou 
vysoce účinnou kombinovanou výrobou;

Or. en

Odůvodnění

Na otevřených trzích s elektřinou, které se budou šířit po celé Evropě, neplatí přednostní 
přístup nebo uvolňování pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.  Přednostní uvolňování 
by na trhu s elektřinou narušilo hospodářskou soutěž, což je nepřípustné. Namísto toho je 
zaručený přístup jasným a vhodným řešením, jelikož je v souladu se směrnicí o obnovitelných 
zdrojích energie.  

Pozměňovací návrh 1374
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 

b) poskytovali zaručený přístup 
k elektrické síti pro elektřinu vyráběnou 
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výrobou; vysoce účinnou kombinovanou výrobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1375
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou;

b) poskytovali zaručený přístup 
k elektrické síti pro elektřinu vyráběnou 
vysoce účinnou kombinovanou výrobou;

Or. en

Pozměňovací návrh 1376
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytovali přednostní nebo zaručený 
přístup k elektrické síti pro elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou;

b) poskytovali zaručený přístup 
k elektrické síti pro elektřinu vyráběnou 
vysoce účinnou kombinovanou výrobou;

Or. en

Odůvodnění

Uvolňování elektřiny na volném trhu s elektřinou se odvíjí od výrobních nákladů.  Žádným 
aktérům není možné udělit přednostní přístup nebo uvolňování. V následujících letech se 
evropské trhy s elektřinou budou více otevírat hospodářské soutěži a tento vývoj by neměl být 
zpomalován.  Přednostní uvolňování by na trhu s elektřinou narušil hospodářskou soutěž. 
Namísto toho je jasným a vhodným řešením zaručený přístup, který je v souladu se směrnicí 
o obnovitelných zdrojích energie.  
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Pozměňovací návrh 1377
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1378
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1379
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1380
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1381
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1382
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou.

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, kdy vyrobená elektřina pochází 
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ze zařízení kombinované výroby, které je 
zásobováno z obnovitelného zdroje a/nebo 
kdy se potřeba tepla alespoň rovná teplu 
vyrobenému tímto zařízením;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1383
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou.

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny by měla být podporována
elektřina vyráběná vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou v souladu 
s vnitřním trhem s elektřinou a s co 
nejmenším narušením trhu 
a minimálními negativními dopady na 
prosazování elektřiny z obnovitelných 
zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Kombinovaná výroba tepla a elektřiny by měla být podporována. Avšak argumenty týkající se 
bezpečnosti energie, vytváření pracovních míst, růstu a zmírnění změny klimatu, které 
podporují kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z obnovitelných zdrojů, mají větší váhu než 
argumenty pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z fosilních paliv. Tato směrnice by 
měla ustanovit podporu pro všechny druhy kombinované výroby tepla a elektřiny, aniž by 
zvýhodňovala přednostní uvolňování na úkor dobře fungujících trhů s elektřinou a pobídek 
pro obnovitelné zdroje energie. Přednostní uvolňování pro kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny z obnovitelných zdrojů je již stanoveni ve směrnici 2009/28/ES.  

Pozměňovací návrh 1384
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou.

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali spíše
elektřinu vyráběnou vysoce účinnou 
kombinovanou výrobou než elektřinu 
vyráběnou z méně účinných fosilních 
paliv, pokud to provozování vnitrostátního 
elektrického systému umožňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1385
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou.

c) při dispečinku zařízení pro výrobu 
elektřiny přednostně uvolňovali elektřinu 
vyráběnou vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, pokud to bezpečné a spolehlivé 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

Or. en

Pozměňovací návrh 1386
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan 
Kazimierz Marcinkiewicz, Holger Krahmer, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Werner 
Langen, Vladimir Urutchev, Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
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v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách.

v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách. U mikrokogeneračních 
jednotek, jež jsou nainstalovány 
jednotlivými občany, zváží příslušné 
orgány možnost nahradit povolení 
prostým oznámením příslušným orgánům. 
Členské státy, které zajistí přednostní 
přístup pro elektřinu vyráběnou vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou i pro 
elektřinu vyráběnou z obnovitelných 
zdrojů energie, zavedou vnitrostátní 
pravidla zajišťující stabilitu energetické 
sítě.   

Or. en

Pozměňovací návrh 1387
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména mohou usnadnit
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách.

Členské státy zejména usnadní připojení 
k systému přenosové a distribuční sítě 
u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách. Členské státy zejména podpoří 
provozovatele sítí, aby pro instalaci 
mikrokogeneračních jednotek přijali 
proces „nainstaluj a informuj“, který 
zjednoduší a zkrátí povolovací postup pro 
jednotlivé občany a osoby zajišťující 
instalaci. 

Or. en

Odůvodnění

Odstranění zbytečné administrativní zátěže a urychlení povolovacího procesu pro instalaci 
mikrozařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny podpoří vývoj a užívání této 
důležité technologie.
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Pozměňovací návrh 1388
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách.

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách. U mikrokogeneračních 
jednotek nainstalovaných jednotlivými 
občany zavedou příslušné orgány vhodný 
postup prostého oznámení příslušnému 
orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1389
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách.

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách. U mikrokogeneračních 
jednotek nainstalovaných jednotlivými 
občany zavedou příslušné orgány vhodný 
postup prostého oznámení příslušnému 
orgánu.

Or. en
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Odůvodnění

Cílem navrhované změny je odstranit u instalace mikrozařízení pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny jednotlivými občany zbytečný administrativní proces a rovněž podpořit 
rozvoj této technologie.

Pozměňovací návrh 1390
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách.

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách. U mikrokogeneračních 
jednotek nainstalovaných jednotlivými 
občany zavedou příslušné orgány vhodný 
postup prostého oznámení příslušnému 
orgánu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1391
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách.

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách. U instalace 
mikrokogeneračních jednotek 
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jednotlivými občany zavedou příslušné 
úřady postup prostého oznámení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1392
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V městských oblastech mohou členské 
státy upřednostnit vysoce účinné velké 
výrobní jednotky.

Or. de

Pozměňovací návrh 1393
Fiona Hall, Adina-Ioana Vălean, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností moci nabízet 
vyrovnávací služby a další provozní služby 
na úrovni provozovatelů přenosových 
soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav zajistí, aby takové služby byly 
součástí jejich nabídky služeb, která musí 
být transparentní a přístupná kontrole.

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
a uskupení poskytovatelů v oblasti reakce 
na spotřebu s vysokou účinností moci 
nabízet vyrovnávací služby a další 
provozní služby na úrovni provozovatelů 
přenosových soustav nebo provozovatelů 
distribučních soustav. Provozovatelé 
přenosových soustav a provozovatelé 
distribučních soustav zajistí, aby takové 
služby byly součástí jejich nabídky služeb, 
která musí být transparentní a přístupná 
kontrole.
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Or. en

Pozměňovací návrh 1394
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností moci nabízet 
vyrovnávací služby a další provozní služby 
na úrovni provozovatelů přenosových 
soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav zajistí, aby takové služby byly 
součástí jejich nabídky služeb, která musí 
být transparentní a přístupná kontrole.

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, aby tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny a provozu uskupení subjektů
v rámci programů regulujících spotřebu 
energie, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností moci nabízet 
vyrovnávací služby a další provozní služby 
na úrovni provozovatelů přenosových 
soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav zajistí, aby takové služby byly 
součástí jejich nabídky služeb, která musí 
být transparentní a přístupná kontrole.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1395
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 



AM\883845CS.doc 65/106 PE475.983

CS

s vysokou účinností moci nabízet 
vyrovnávací služby a další provozní služby 
na úrovni provozovatelů přenosových 
soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav zajistí, aby takové služby byly 
součástí jejich nabídky služeb, která musí 
být transparentní a přístupná kontrole.

a uskupení poskytovatelů v oblasti reakce 
na spotřebu s vysokou účinností moci 
nabízet vyrovnávací služby a další 
provozní služby na úrovni provozovatelů 
přenosových soustav nebo provozovatelů 
distribučních soustav. Provozovatelé 
přenosových soustav a provozovatelé 
distribučních soustav zajistí, aby takové 
služby byly součástí jejich nabídky služeb, 
která musí být transparentní a přístupná 
kontrole.

Or. en

Pozměňovací návrh 1396
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, 
aby zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností moci nabízet 
vyrovnávací služby a další provozní služby 
na úrovni provozovatelů přenosových 
soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav zajistí, aby takové služby byly 
součástí jejich nabídky služeb, která musí 
být transparentní a přístupná kontrole.

Členské státy mohou přijmout vhodná 
opatření, aby zajistily, že tam, kde je to 
slučitelné se způsobem provozu zařízení na 
vysoce účinnou kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny i ekonomicky a technicky 
proveditelné, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností moci nabízet 
vyrovnávací služby a další provozní služby 
na úrovni provozovatelů přenosových 
soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav zajistí, aby takové služby byly 
součástí jejich nabídky služeb, která musí 
být transparentní a přístupná kontrole.

Or. en

Odůvodnění

Na veškeré další úkony se musí nahlížet také z hlediska ekonomických omezení. 
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Pozměňovací návrh 1397
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností moci nabízet 
vyrovnávací služby a další provozní služby 
na úrovni provozovatelů přenosových 
soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních
soustav zajistí, aby takové služby byly 
součástí jejich nabídky služeb, která musí 
být transparentní a přístupná kontrole.

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu a s ekonomickou 
proveditelností zařízení na vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
budou provozovatelé kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností moci 
nabízet vyrovnávací služby a další 
provozní služby na úrovni provozovatelů 
přenosových soustav nebo provozovatelů 
distribučních soustav. Provozovatelé 
přenosových soustav a provozovatelé 
distribučních soustav zajistí, aby takové 
služby byly součástí jejich nabídky služeb, 
která musí být transparentní a přístupná 
kontrole.

Or. en

Pozměňovací návrh 1398
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností moci nabízet 
vyrovnávací služby a další provozní služby 
na úrovni provozovatelů přenosových 
soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových 

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu a s ekonomickou 
proveditelností zařízení na vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, 
budou provozovatelé kombinované výroby 
tepla a elektřiny s vysokou účinností moci 
nabízet vyrovnávací služby a další 
provozní služby na úrovni provozovatelů 
přenosových soustav nebo provozovatelů 
distribučních soustav. Provozovatelé 
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soustav a provozovatelé distribučních 
soustav zajistí, aby takové služby byly 
součástí jejich nabídky služeb, která musí 
být transparentní a přístupná kontrole.

přenosových soustav a provozovatelé 
distribučních soustav zajistí, aby takové 
služby byly součástí jejich nabídky služeb, 
která musí být transparentní a přístupná 
kontrole.

Or. en

Pozměňovací návrh 1399
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, že tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, budou provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností moci nabízet 
vyrovnávací služby a další provozní služby 
na úrovni provozovatelů přenosových 
soustav nebo provozovatelů distribučních 
soustav. Provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav zajistí, aby takové služby byly 
součástí jejich nabídky služeb, která musí 
být transparentní a přístupná kontrole.

Členské státy přijmou vhodná opatření, aby 
zajistily, aby tam, kde je to slučitelné se 
způsobem provozu zařízení na vysoce 
účinnou kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, mohli provozovatelé 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností nabízet vyrovnávací 
služby a další provozní služby na úrovni 
provozovatelů přenosových soustav nebo 
provozovatelů distribučních soustav. 
Provozovatelé přenosových soustav 
a provozovatelé distribučních soustav 
zajistí, aby takové služby byly součástí 
jejich nabídky služeb, která musí být 
transparentní, nediskriminační a přístupná 
kontrole.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1400
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tam, kde je to vhodné, mohou členské vypouští se
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státy od provozovatelů přenosových 
soustav a provozovatelů distribučních 
soustav vyžadovat, aby podpořili umístění 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností do blízkosti oblastí 
spotřeby pomocí snížení poplatků za 
připojení a využívání soustavy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1401
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tam, kde je to vhodné, mohou členské 
státy od provozovatelů přenosových 
soustav a provozovatelů distribučních 
soustav vyžadovat, aby podpořili umístění 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností do blízkosti oblastí 
spotřeby pomocí snížení poplatků za 
připojení a využívání soustavy.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1402
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tam, kde je to vhodné, mohou členské 
státy od provozovatelů přenosových 
soustav a provozovatelů distribučních 
soustav vyžadovat, aby podpořili umístění 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností do blízkosti oblastí 
spotřeby pomocí snížení poplatků za 

Tam, kde je to vhodné, mohou členské 
státy od provozovatelů přenosových 
soustav a provozovatelů distribučních 
soustav vyžadovat, aby podpořili umístění 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
s vysokou účinností do blízkosti oblastí 
spotřeby tepla pomocí snížení poplatků za 
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připojení a využívání soustavy. připojení a využívání soustavy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1403
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, kteří se chtějí připojit 
k elektrické síti, aby vypsali veřejnou 
soutěž na práce související s připojením.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1404
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, kteří se chtějí připojit k elektrické 
síti, aby vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

7. Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny vysoce účinnou kombinovanou 
výrobou, kteří se chtějí připojit k elektrické 
síti, aby vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením. Přitom musí být 
dodrženy technické a bezpečnostní normy 
stanovené provozovatelem sítě.

Or. de

Pozměňovací návrh 1405
Catherine Trautmann
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Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy musí v rámci budoucích 
vnitrostátních akčních plánů pro zavádění 
inteligentních sítí podrobně popsat, jak by 
mohly být programy regulující spotřebu 
energie zapojeny na energetické trhy, 
zvláště na místní a regionální úrovni, a 
dále podrobné informace o zavádění 
technologií ulehčujících zapojení 
průmyslových budov a areálů do 
energetické sítě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1406
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7 a. Jako součást budoucího národního 
akčního plánu s cíli pro realizaci 
inteligentních sítí musí členské státy 
rozpracovat informace o tom, jak by 
zdroje na straně poptávky mohly být 
zapojeny do regionálních trhů 
s elektřinou, a zahrnout do nich 
podrobnosti o využití technologií 
usnadňujících spojení zdrojů na straně 
poptávky s energetickou sítí konečných 
uživatelů.    

Or. en

Pozměňovací návrh 1407
Markus Pieper, Hermann Winkler
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí členské státy, aby
nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 
odst. 9 směrnice 2010/31/EU, zpřístupněny 
systémy certifikace nebo rovnocenné
kvalifikační systémy, energetické audity 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti.

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí členské státy, aby 
nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 
odst. 9 směrnice 2010/31/EU, zpřístupněny 
kvalifikační systémy, energetické audity 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti. Členské státy prověří, do jaké 
míry vlastní systémy odborného a dalšího 
vzdělávání pokrývají potřebné znalosti.

Or. de

Pozměňovací návrh 1408
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí členské státy, aby 
nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 
odst. 9 směrnice 2010/31/EU, zpřístupněny 
systémy certifikace nebo rovnocenné 
kvalifikační systémy, energetické audity 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti.

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí členské státy, aby 
nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 
odst. 9 směrnice 2010/31/EU, zpřístupněny 
systémy certifikace nebo rovnocenné 
kvalifikační systémy, energetické audity 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti. Tyto systémy certifikace nebo 
kvalifikace podrobně popisuje Příloha 
XIIIa.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 1409
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí členské státy, aby 
nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 
odst. 9 směrnice 2010/31/EU, zpřístupněny 
systémy certifikace nebo rovnocenné 
kvalifikační systémy, energetické audity 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti.

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí členské státy, tam, 
kde to považují za nezbytné, aby 
nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 
odst. 9 směrnice 2010/31/EU, zpřístupněny 
systémy certifikace nebo rovnocenné
kvalifikační systémy, energetické audity 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1410
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí členské státy, aby 
nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 
odst. 9 směrnice 2010/31/EU, zpřístupněny 
systémy certifikace nebo rovnocenné 
kvalifikační systémy, energetické audity 
a opatření ke zvýšení energetické
účinnosti.

1. S cílem dosáhnout vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity, 
účinnosti a spolehlivosti zajistí členské 
státy, aby nejpozději do 1. ledna 2014 byly 
poskytovatelům energetických služeb, 
včetně osob zajišťujících instalaci 
stavebních prvků definovaných v čl. 2 
odst. 9 směrnice 2010/31/EU, zpřístupněny 
systémy certifikace nebo rovnocenné 
kvalifikační systémy, energetické audity 
a opatření ke zvýšení energetické 
účinnosti.
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Or. ro

Pozměňovací návrh 1411
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 13 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zavede-li se nový systém, musí členské 
státy ve spolupráci se zainteresovanými 
stranami zaručit jeho soulad se systémy a 
postupy, které již byly přijaty na 
vnitrostátní úrovni.

Or. fr

Odůvodnění

Vzhledem ke složitosti systémů certifikace malých podniků by se neměly za žádných okolností 
zavádět nové systémy na úkor již existujících odborných systémů kvalifikace, které zaručují 
způsobilost odborníků.

Pozměňovací návrh 1412
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zveřejní systémy 
certifikace nebo rovnocenné kvalifikační 
systémy uvedené v odstavci 1 
a spolupracují mezi sebou navzájem 
a s Komisí při porovnávání těchto režimů 
a jejich uznávání.

2. Členské státy zveřejní systémy 
certifikace nebo rovnocenné kvalifikační 
systémy uvedené v odstavci 1 
a spolupracují mezi sebou navzájem 
a s Komisí při porovnávání těchto režimů 
a jejich uznávání v souladu se směrnicí 
2005/26/ES o uznávání odborných 
kvalifikací u regulovaných profesí.

Or. fr
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Odůvodnění

Vzhledem ke složitosti systémů certifikace malých podniků by se neměly za žádných okolností 
zavádět nové systémy na úkor již existujících odborných systémů kvalifikace, které zaručují 
způsobilost odborníků.

Pozměňovací návrh 1413
Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zveřejní systémy 
certifikace nebo rovnocenné kvalifikační 
systémy uvedené v odstavci 1 
a spolupracují mezi sebou navzájem 
a s Komisí při porovnávání těchto režimů 
a jejich uznávání.

2. Členské státy zveřejní kvalifikační 
systémy uvedené v odstavci 1 
a spolupracují mezi sebou navzájem 
a s Komisí při porovnávání těchto režimů 
a jejich uznávání. Tímto není dotčena 
směrnice 2005/36/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 1414
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zveřejní systémy 
certifikace nebo rovnocenné kvalifikační 
systémy uvedené v odstavci 1 
a spolupracují mezi sebou navzájem a 
s Komisí při porovnávání těchto režimů 
a jejich uznávání.

2. Členské státy zveřejní systémy 
certifikace nebo rovnocenné kvalifikační 
systémy uvedené v odstavci 1 a tyto 
systémy si navzájem uznají. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1415
Angelika Niebler
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Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy, v nichž už seznamy 
poskytovatelů energetických služeb, 
energetických auditů a opatření na 
zvýšení energetické účinnosti existují, 
mohou alternativě používat tyto seznamy, 
přičemž v zájmu zajištění vysoké úrovně 
technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti zajistí, aby na tyto seznamy 
bylo možné zapsat pouze poskytovatele 
splňující stanovené kvalifikační 
požadavky a určité předpoklady.

Or. de

Odůvodnění

V mnoha členských státech již existují seznamy poskytovatelů energetických služeb, 
energetických auditů a opatření na zvyšování energetické účinnosti. Pokud by tyto státy 
musely již existující systémy nahradit novými systémy certifikace, znamenalo by to další 
administrativní zátěž. 

Pozměňovací návrh 1416
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Stávající systémy certifikace nebo 
rovnocenné kvalifikační systémy pro 
poskytovatele energetických služeb, 
energetických auditů a dalších opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti, které 
splňují požadavky pro dosažení vysoké 
úrovně technické způsobilosti, objektivity 
a spolehlivosti, musí být jako takové 
uznány.

Or. de
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Odůvodnění

Mnoho podniků již využívá různé systémy certifikace nebo rovnocenné kvalifikační systémy ke 
sledování své spotřeby energie. Podniky by měly mít možnost daný systém, který si pro tyto 
účely zvolí, přizpůsobit svým konkrétním podmínkám a potřebám. Cílem je odstranit 
zdvojování práce a zjednodušit podávání zpráv.

Pozměňovací návrh 1417
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informování, osvěta a odborná příprava
1. Členské státy zajistí, aby byly informace 
o dostupných mechanismech ke zvýšení 
energetické účinnosti a o finančních 
a právních rámcích transparentní a aby 
byly co nejvíce aktivně šířeny mezi 
všechny relevantní účastníky trhu, jako 
jsou spotřebitelé, osoby zajišťující stavbu, 
architekti, inženýři, auditoři pro oblast 
životního prostředí a osoby zajišťující 
instalaci prvků budov, jak jsou vymezeni 
ve směrnici 2010/31/EU. Zajistí, aby byly 
o možnostech účasti na financování 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
informovány banky a další finanční 
instituce.
2. Členské státy vytvoří vhodné podmínky 
a pobídky, aby účastníci trhu poskytovali 
spotřebitelům energie o energetické 
účinnosti adekvátní a cílené informace 
a poradenství.
3. Členské státy vypracují za účasti 
zúčastněných stran, včetně místních 
a regionálních orgánů, vhodné 
informační, osvětové a školicí programy, 
jejichž cílem bude informovat občany 
o přínosech a účelnosti využívání opatření 
ke zvýšení energetické účinnosti.
4. Komise zajistí, aby byly sdíleny a široce 
šířeny informace o osvědčených 
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postupech členských států v oblasti úspor 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1418
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Gaston 
Franco, Lambert van Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-
Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Ioannis A. 
Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informování a odborná příprava
1. Členské státy zajistí, aby byly informace 
o dostupných mechanismech ke zvýšení 
energetické účinnosti a o finančních 
a právních rámcích transparentní a aby 
byly co nejvíce aktivně šířeny mezi 
všechny relevantní účastníky trhu, jako 
jsou spotřebitelé, osoby zajišťující stavbu, 
architekti, inženýři, auditoři pro oblast 
životního prostředí a osoby zajišťující 
instalaci prvků budov, jak jsou vymezeni 
ve směrnici 2010/31/EU. Zajistí, aby byly 
o možnostech účasti na financování 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
– včetně možnosti vytvářet partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem –
informovány banky a další finanční 
instituce.
2. Členské státy vytvoří vhodné podmínky 
a pobídky, aby účastníci trhu poskytovali 
spotřebitelům energie o energetické 
účinnosti adekvátní a cílené informace 
a poradenství.
3. Členské státy vypracují za účasti 
zúčastněných stran, včetně místních 
a regionálních orgánů, vhodné 
informační, osvětové a školicí programy, 
jejichž cílem bude informovat občany 
o přínosech a účelnosti využívání opatření 
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ke zvýšení energetické účinnosti. 
4. Komise zajistí, aby byly sdíleny a široce 
šířeny informace o osvědčených 
postupech členských států v oblasti úspor 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1419
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13 a
Členské státy zajistí, aby byly informace 
o dostupných mechanismech ke zvýšení 
energetické účinnosti a o finančních 
a právních rámcích transparentní a aby 
byly co nejvíce aktivně šířeny mezi 
všechny relevantní účastníky trhu, jako 
jsou spotřebitelé, osoby zajišťující stavbu, 
architekti, inženýři, auditoři pro oblast 
životního prostředí a osoby zajišťující 
instalaci prvků budov, jak jsou vymezeni 
ve směrnici 2010/31/EU. Zajistí, aby byly 
o možnostech účasti na financování 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
informovány banky a další finanční 
instituce.
1b. Členské státy vytvoří vhodné 
podmínky a pobídky, aby účastníci trhu 
poskytovali spotřebitelům energie 
o energetické účinnosti adekvátní a cílené 
informace a poradenství.
1c. Členské státy vypracují za účasti 
zúčastněných stran, včetně místních 
a regionálních orgánů, vhodné 
informační, osvětové a školicí programy, 
jejichž cílem bude informovat občany 
o přínosech a účelnosti využívání opatření 
ke zvýšení energetické účinnosti.
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1d. Komise zajistí, aby byly sdíleny 
a široce šířeny informace o osvědčených 
postupech členských států v oblasti úspor 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 1420
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zveřejňují, ověřují a pravidelně 
aktualizují přehled dostupných 
poskytovatelů energetických služeb 
a energetických služeb, které nabízejí;

a) zveřejňují, ověřují a pravidelně 
aktualizují přehled dostupných 
akreditovaných společností poskytujících 
energetické služby i energetických služeb, 
které nabízejí;

Or. en

Pozměňovací návrh 1421
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) zveřejňují, ověřují a pravidelně 
aktualizují přehled dostupných 
poskytovatelů energetických služeb 
a energetických služeb, které nabízejí;

a) zveřejňují, prosazují, ověřují 
a pravidelně aktualizují přehled 
dostupných poskytovatelů energetických 
služeb a energetických služeb, které 
nabízejí;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1422
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) zajišťují, aby – pokud jsou takoví 
poskytovatelé jmenovitě uvedeni na 
veřejném seznamu – měli odpovídající 
úroveň dovedností, znalostí a odborné 
přípravy;

Or. en

Pozměňovací návrh 1423
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) odstraňují regulační i neregulační 
překážky, které brání uzavírání smluv 
o energetické náročnosti a jiných modelů 
financování třetí stranou zaměřených na 
úspory energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1424
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 
ve veřejném sektoru,  které musí obsahovat 
alespoň body, jejichž seznam je uveden 
v příloze XIII;

b) podporují veřejné orgány, aby při 
rekonstrukcích budov uzavíraly smlouvy 
o energetické náročnosti, a poskytují 
vzorové smlouvy pro uzavírání smluv 
o energetické náročnosti založené na 
analýze nákladů a přínosů za celý životní 
cyklus, čímž podporují dlouhodobé 
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smlouvy poskytující větší úspory energie, 
které musí obsahovat alespoň body, jejichž 
seznam je uveden v příloze XIII;

Or. en

Odůvodnění

Veřejné orgány by se měly podporovat v tom, aby uzavíraly dlouhodobé smlouvy zajišťující 
větší úspory energie a vyhnuly se nevýhodným rekonstrukcím s nižší mírou návratnosti, které 
by mohly mít nezvratné účinky. 

Pozměňovací návrh 1425
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 
ve veřejném sektoru, které musí obsahovat 
alespoň body, jejichž seznam je uveden 
v příloze XIII;

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 
ve veřejném a soukromém sektoru, které
jsou založené na nákladech vyplývajících 
ze životního cyklu a na nákladech 
spojených s poskytováním služeb, 
a současně podporují dlouhodobé 
smlouvy, které zaručují větší úspory 
energie; tyto smlouvy musí obsahovat 
alespoň body, jejichž seznam je uveden 
v příloze XIII;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1426
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 
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ve veřejném sektoru,  které musí obsahovat 
alespoň body, jejichž seznam je uveden 
v příloze XIII;

ve veřejném sektoru založené na analýze 
nákladů a přínosů za celý životní cyklus, 
čímž podporují dlouhodobé smlouvy 
poskytující větší úspory energie, které
musí obsahovat alespoň body, jejichž 
seznam je uveden v příloze XIII;

Or. en

Pozměňovací návrh 1427
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 
ve veřejném sektoru,  které musí obsahovat 
alespoň body, jejichž seznam je uveden 
v příloze XIII;

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 
ve veřejném sektoru založené na analýze 
nákladů a přínosů za celý životní cyklus, 
čímž podporují dlouhodobé smlouvy 
poskytující větší úspory energie, které
musí obsahovat alespoň body, jejichž 
seznam je uveden v příloze XIII;

Or. en

Pozměňovací návrh 1428
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 
ve veřejném sektoru,  které musí obsahovat 
alespoň body, jejichž seznam je uveden 
v příloze XIII;

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 
ve veřejném sektoru založené na analýze 
nákladů a přínosů za celý životní cyklus, 
čímž podporují dlouhodobé smlouvy 
poskytující větší úspory energie, které
musí obsahovat alespoň body, jejichž 
seznam je uveden v příloze XIII;
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Or. en

Odůvodnění

Společnosti poskytující energetické služby by se měly podporovat v tom, aby uzavíraly 
dlouhodobé smlouvy zajišťující větší úspory a vyhnuly se nevýhodným rekonstrukcím s nižší 
mírou návratnosti, kvůli kterým zůstává velký potenciál úspor nevyužit. 

Pozměňovací návrh 1429
Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytují vzorové smlouvy pro 
uzavírání smluv o energetické náročnosti 
ve veřejném sektoru, které musí obsahovat 
alespoň body, jejichž seznam je uveden v 
příloze XIII;

(Netýká se českého znění.)

Or. de

Pozměňovací návrh 1430
Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podporují spolupráci veřejných 
orgánů s nezávislými provozovateli, sítěmi 
a technologickými platformami s cílem 
vyvážit nabídku a poptávku v rámci 
poskytování energetických služeb pomocí 
programů na zvyšování energetické 
účinnosti a/nebo systémů pro hospodaření 
s energií;

Or. it
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Pozměňovací návrh 1431
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) zajišťují to, aby veřejné orgány braly 
v úvahu využívání energetických služeb 
včetně uzavírání smluv o energetické 
náročnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1432
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) podporují rozvoj dobrovolných štítků 
kvality;

d) podporují rozvoj štítků kvality;

Or. en

Pozměňovací návrh 1433
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) šíří informace o finančních nástrojích,
pobídkách, grantech a půjčkách na 
podporu projektů v oblasti energetických 
služeb.

e) podporují dostupnost finančních
nástrojů, pobídek, grantů a půjček na 
podporu projektů v oblasti energetických 
služeb a šíří jasné a snadno dostupné 
údaje o těchto podpůrných režimech.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1434
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) podporují nezávislé prostředníky na 
trhu, sítě a platformy poskytující 
programy, které oživují vývoj trhu 
v oblasti služeb pro energetickou účinnost 
jak na straně poptávky, tak na straně 
nabídky, a které propojují nabídku služeb 
pro energetickou účinnost s poptávkou po 
těchto službách.

Or. en

Pozměňovací návrh 1435
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) přispívají k finanční podpoře malých 
a středních podniků (MSP) a společností 
poskytujících energetické služby tím, že 
jménem MSP dlouhodobě investují do 
energetické účinnosti prostřednictvím 
specializovaných státních fondů, 
úvěrových záruk a úvěrů s nízkým ziskem 
vytvořených výhradně pro oblast 
energetické účinnosti. 

Or. en

Odůvodnění

SMEs often face issues of lack of capitals and credits. If private and public authorities 
provide for support facilities and other credit enhancing mechanisms, the positive effect 
would be to have more SMEs get confidence in the viability and profitability of the efficiency 
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measure they are willing to implement while not being forced to endure the overall investment 
burden all by themselves. The same thing goes for ESCOs as well, with the positive outcome 
of having both actors in the business relationship fully confident in the successful and 
sustainable fulfilment of the planned investment

Pozměňovací návrh 1436
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) přispívají k finanční podpoře malých 
a středních podniků (MSP) a společností 
poskytujících energetické služby tím, že 
jménem MSP dlouhodobě investují do
energetické účinnosti prostřednictvím 
specializovaných státních fondů, 
úvěrových záruk a úvěrů s nízkým ziskem 
vytvořených výhradně pro oblast 
energetické účinnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1437
Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) stanoví závazné předpisy, kterými 
zajistí, aby na nově vznikajících trzích 
s energetickými službami nebyli 
konkurenčně znevýhodňovány malé 
podniky; 

Or. de
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Pozměňovací návrh 1438
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) nabádají k finanční podpoře cílené 
přímo nebo nepřímo na malé a střední 
podniky, aby podpořily dlouhodobé 
investice do energetické účinnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1439
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) ve spolupráci s existujícími 
zprostředkovatelskými organizacemi 
podniků poskytují nezbytnou technickou 
pomoc.

Or. fr

Odůvodnění

Individuální pomoc poskytovaná strukturovanou formou zprostředkovatelskými organizacemi 
zastupujícími malé podniky je nezbytná pro snadnější uplatňování politik v oblasti energetické 
účinnosti v malých a velmi malých podnicích. 

Pozměňovací návrh 1440
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podporují veřejné orgány, aby v rámci 
projektů, které jsou zaměřeny na zlepšení 
energetické účinnost, používaly smlouvy o 
energetické náročnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1441
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) vyvíjejí inovativní modely 
financování, aby umožnily schopným 
malým a středním podnikům 
a provozovatelům řemeslné výroby nabízet 
smlouvy o energetické náročnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1442
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) podporují úlohu maloobchodních 
prodejců energie a distributorů energie na 
trhu energetických služeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 1443
Anni Podimata, Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies
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Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e a) založí pracovní skupinu složenou ze 
zástupců 27 členských států a Evropské 
komise, která by měla usnadnit výměnu 
osvědčených postupů v oblasti podpory 
trhu energetických služeb;  

Or. en

Pozměňovací návrh 1444
Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 14. – odst. 1 – pododstavec 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy se v energetickém odvětví 
zaměří na změny týkající se rozdělení trhu 
práce podle pohlaví a zajistí tak, aby 
z odborné přípravy a vytváření pracovních 
příležitostí těžili muži i ženy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1445
Britta Thomsen, Judith A. Merkies, Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy vypracují vnitrostátní 
strategie, které podpoří a umožní účinné 
využívání energie v domácnostech. 
Součástí těchto strategií bude zřízení 
jednotného kontaktního místa pro 
poskytování poradenství a pro 
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akreditované poskytovatele služeb 
v souladu s články 13 a 14. Členské státy 
mohou také uplatnit řadu nástrojů 
soustavně podporujících změnu chování, 
mezi něž patří:  finanční pobídky, přístup 
k finančním prostředkům, grantům nebo 
subvencím, poskytování informací, 
vzorové projekty, aktivity na pracovišti, 
minimální standardy pro výrobky 
a služby.
Tyto strategie budou zahrnovat program 
zaměřený na zapojení spotřebitelů do 
zavádění inteligentních měřičů, a to 
poskytováním informací o: nákladově 
účinných a snadno proveditelných 
změnách ve spotřebě energie a opatřeních 
na zvýšení energetické účinnosti.
Ke zprávě uvedené v čl. 8 odst. 2 členské 
státy také každé tři roky přiloží zprávu 
o pokroku v těchto strategiích.

Or. en

Pozměňovací návrh 1446
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vyhodnotí regulační 
a neregulační překážky bránící zvyšování 
energetické účinnosti a přijmou vhodná 
opatření, týkající se zejména:

Členské státy vyhodnotí regulační, 
administrativní a neregulační překážky 
bránící zvyšování energetické účinnosti 
a přijmou vhodná opatření týkající se 
zejména:

Or. ro

Pozměňovací návrh 1447
Fiona Hall



AM\883845CS.doc 91/106 PE475.983

CS

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) rozdělení pobídek mezi vlastníka 
a nájemce budovy nebo mezi vlastníky 
navzájem s cílem zajistit, aby tyto strany 
nebyly odrazovány od investic do 
zvyšování účinnosti, které by jinak 
vynaložily, tím, že nezískají plný prospěch 
individuálně nebo v důsledku chybějících 
pravidel pro rozdělování nákladů 
a prospěchu mezi ně navzájem;

a) rozdělení pobídek mezi vlastníka 
a nájemce budovy nebo mezi vlastníky 
navzájem s cílem zajistit, aby tyto strany 
nebyly odrazovány od investic do 
zvyšování účinnosti tím, že nezískají plný 
prospěch individuálně nebo v důsledku 
chybějících pravidel pro rozdělování 
nákladů a prospěchu mezi ně navzájem;

Or. en

Pozměňovací návrh 1448
Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právních a regulačních předpisů 
a administrativních postupů v oblasti 
nákupů, sestavování ročních rozpočtů 
a účtování s cílem zajistit, aby jednotlivé 
veřejné subjekty nebyly odrazovány od 
investování do zvyšování účinnosti.

b) právních, daňových a regulačních 
předpisů a administrativních postupů 
v oblasti nákupů, sestavování ročních 
rozpočtů a účtování s cílem zajistit, aby 
jednotlivé veřejné subjekty nebyly 
odrazovány od investování do zvyšování 
energetické účinnosti a do minimalizace 
předpokládaných nákladů na životní 
cyklus během celé životnosti budovy nebo 
vybavení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1449
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právních a regulačních předpisů 
a administrativních postupů v oblasti 
nákupů, sestavování ročních rozpočtů 
a účtování s cílem zajistit, aby jednotlivé 
veřejné subjekty nebyly odrazovány od 
investování do zvyšování účinnosti.

b) právních, regulačních a daňových
předpisů a administrativních postupů 
v oblasti nákupů, sestavování ročních 
rozpočtů a účtování s cílem zajistit, aby 
jednotlivé veřejné subjekty nebyly 
odrazovány od investování do zvyšování 
účinnosti a od uzavírání smluv 
o energetické náročnosti a jiných 
mechanismů financování třetí stranou 
zřízených na dlouhodobém smluvním 
základě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1450
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právních a regulačních předpisů 
a administrativních postupů v oblasti 
nákupů, sestavování ročních rozpočtů 
a účtování s cílem zajistit, aby jednotlivé 
veřejné subjekty nebyly odrazovány od 
investování do zvyšování účinnosti.

b) právních, regulačních a daňových
předpisů vytvořených konkrétně pro rozvoj 
energetické účinnosti, administrativních 
postupů v oblasti nákupů, pravidel pro
sestavování ročních rozpočtů a účtování 
týkajících se soukromých investic a 
s cílem zajistit, aby jednotlivé veřejné 
subjekty nebyly odrazovány od investování 
do zvyšování účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

V úzké souvislosti s mechanismy finanční a daňové podpory potřebnými pro překonání 
překážek na cestě k energetické účinnosti se musí vyzdvihnout skutečnost, že je důležité mít 
otevřené a aktualizované seznamy spolehlivých poskytovatelů energetických služeb, aby bylo 
možné podpořit konečné zákazníky při navazování kontaktů s takovými technickými 
a operativními partnery, které lze zcela pověřit plněním cílů v oblasti úspor energie. Pro 
konečné zákazníky jsou nejvyšší prioritou přesné a včasné údaje o společnostech 
poskytujících energetické služby, poskytovatelích energetických služeb a o opatřeních, která 
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provádějí.

Pozměňovací návrh 1451
Catherine Trautmann, Henri Weber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právních a regulačních předpisů 
a administrativních postupů v oblasti 
nákupů, sestavování ročních rozpočtů 
a účtování s cílem zajistit, aby jednotlivé 
veřejné subjekty nebyly odrazovány od 
investování do zvyšování účinnosti.

b) právních, regulačních a daňových 
předpisů a administrativních postupů 
v oblasti nákupů, sestavování ročních 
rozpočtů a účtování s cílem zajistit, aby 
jednotlivé veřejné subjekty nebyly 
odrazovány od investování do zvyšování 
účinnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1452
Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) právních a regulačních předpisů 
a administrativních postupů v oblasti 
nákupů, sestavování ročních rozpočtů 
a účtování s cílem zajistit, aby jednotlivé 
veřejné subjekty nebyly odrazovány od 
investování do zvyšování účinnosti.

b) právních, regulačních a daňových 
předpisů a administrativních postupů 
v oblasti nákupů, sestavování ročních 
rozpočtů a účtování s cílem zajistit, aby 
jednotlivé veřejné subjekty nebyly 
odrazovány od investování do zvyšování 
účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1453
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) právních a regulačních předpisů, 
daňových překážek a administrativních 
postupů v oblasti nákupů, instalace 
a autorizace drobných generátorů energie 
a jejich připojení k síti s cílem zajistit, aby 
domácnosti nebo skupiny domácností 
nebyly odrazovány od užívání 
miktrotechnologií na výrobu energie 

Or. en

Pozměňovací návrh 1454
Judith A. Merkies, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) právních a regulačních předpisů, 
daňových překážek a administrativních 
postupů v oblasti nákupů, instalace 
a autorizace drobných generátorů energie 
a jejich připojení k síti s cílem zajistit, aby 
domácnosti nebo skupiny domácností 
nebyly odrazovány od užívání 
miktrotechnologií na výrobu energie 

Or. en

Pozměňovací návrh 1455
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) právních a regulačních předpisů, 
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které zbytečně a nepřiměřeně omezují 
použití finančních nástrojů, které mají 
sloužit ke snížení spotřeby energie 
prostřednictvím trhů s energetickými 
službami nebo dalších opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti, jako jsou například  
smlouvy o energetické náročnosti.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1456
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Po důkladném posouzení dosažených 
výsledků v oblasti zvyšování energetické 
účinnosti předloží Evropská komise v roce 
2014 návrh právních předpisů, které 
členským státům uloží zavedení 
vnitrostátních opatření na zvýšení 
energetické účinnosti v soukromých 
budovách.

Or. de

Odůvodnění

88 % nemovitostí se v EU nachází v soukromých rukou. Vzhledem k tomu, že tyto budovy 
skýtají vysoký potenciál pro zvyšování energetické účinnosti, musí Evropská komise 
závaznými právními předpisy zajistit, aby i pro budovy v soukromém vlastnictví existovaly 
vnitrostátní plány a opatření na zvyšování energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 1457
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) požadavků na distributory energie, 
aby přezkoumali sazby, a tak zajistili, že 
náklady okrajových dodatečných jednotek 
spotřeby elektřiny a plynu jsou větší než 
počáteční balík spotřebovaných jednotek, 
a vybídli tak spotřebitele k větší efektivitě 
a k tomu, aby nespotřebovávali více 
energie, než potřebují;

Or. en

Pozměňovací návrh 1458
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) zapojení zainteresovaných stran 
včetně místních a regionálních orgánů do 
vypracování národních komunikačních 
plánů, které informují občany o přínosech 
a praktických aspektech týkajících se 
provádění opatření na zvýšení energetické 
účinnosti včetně využití inteligentních 
měřičů

Or. en

Pozměňovací návrh 1459
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) právních a regulačních předpisů, 
které zbytečně nebo nepřiměřeně brzdí 
nebo omezují energetické společnosti 
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v poskytování služeb v oblasti energetické 
účinnosti nebo v zavádění inovativních 
modelů financování třetí stranou 
přinášejících opatření na úsporu energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 1460
Teresa Riera Madurell

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) právních a regulačních předpisů, jež 
brzdí nebo omezují možnost vytvářet 
skupiny nezávislých malých a středních 
podniků, které by mohly poskytovat 
komplexnější smluvní podmínky jako 
například uzavírání smluv o energetické 
náročnosti. 

Or. en

Pozměňovací návrh 1461
Patrizia Toia

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) právních a regulačních předpisů, jež 
brzdí nebo omezují možnost vytvářet 
skupiny nebo konsorcia nezávislých 
malých a středních podniků, které by 
mohly poskytovat komplexnější smluvní 
podmínky jako například uzavírání smluv 
o energetické náročnosti. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 1462
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) omezení stanovených pro energetické 
společnosti, jež jim brání nabízet služby 
v oblasti energetické účinnosti s cílem 
zajistit rovné podmínky na trhu;

Or. en

Pozměňovací návrh 1463
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) zavedení režimu výjimek z Paktu 
o stabilitě a růstu pro investice do 
energetické účinnosti, které provádějí 
veřejné orgány.

Or. en

Pozměňovací návrh 1464
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b a) podpory opatření zaměřených na 
dlouhodobé úspory nebo strukturované 
programy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1465
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b b) přezkoumání uplatňování DPH na 
spotřebu energie v domácnostech, aby 
vyhodnotily, zda by proměnlivé sazby 
DPH ve vzrůstajícím měřítku podpořily 
větší účinnost a snižování spotřeby, aniž 
by byla dotčena energetická chudoba; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1466
Fiorello Provera

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření zaměřená na odstranění 
překážek mohou zahrnovat poskytování 
pobídek, zrušování nebo změnu právních 
nebo regulačních předpisů nebo přijímání 
pokynů a výkladových sdělení. Tato 
opatření mohou být spojena 
s poskytováním školení, odborné 
přípravy, konkrétních informací 
a technické pomoci v oblasti energetické 
účinnosti.

Tato opatření zaměřená na odstranění 
překážek mohou zahrnovat poskytování 
pobídek, zřízení veřejných fondů pro účely 
energetické účinnosti, k nimž by měli mít 
přednostní přístup všichni kvalifikovaní 
poskytovatelé služeb, zrušování nebo 
změnu právních nebo regulačních předpisů 
nebo přijímání pokynů a výkladových 
sdělení. Tato opatření mohou být spojena 
s poskytováním školení, odborné 
přípravy, konkrétních informací 
a technické pomoci v oblasti energetické 
účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

V úzké souvislosti s mechanismy finanční a daňové podpory potřebnými pro překonání 
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překážek na cestě k energetické účinnosti se musí vyzdvihnout skutečnost, že je důležité mít 
otevřené a aktualizované seznamy spolehlivých poskytovatelů energetických služeb, aby bylo 
možné podpořit konečné zákazníky při navazování kontaktů s takovými technickými 
a operativními partnery, které lze zcela pověřit plněním cílů v oblasti úspor energie. Pro 
konečné zákazníky jsou nejvyšší prioritou přesné a včasné údaje o společnostech 
poskytujících energetické služby, poskytovatelích energetických služeb a o opatřeních, která 
provádějí.

Pozměňovací návrh 1467
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření zaměřená na odstranění 
překážek mohou zahrnovat poskytování 
pobídek, zrušování nebo změnu právních 
nebo regulačních předpisů nebo přijímání 
pokynů a výkladových sdělení. Tato 
opatření mohou být spojena 
s poskytováním školení, odborné 
přípravy, konkrétních informací 
a technické pomoci v oblasti energetické 
účinnosti.

Tato opatření zaměřená na odstranění 
překážek mohou zahrnovat poskytování 
pobídek, zrušování nebo změnu právních 
nebo regulačních předpisů nebo přijímání 
pokynů a výkladových sdělení. Tato 
opatření mohou být spojena 
s poskytováním školení, odborné 
přípravy, konkrétních informací 
a technické pomoci v oblasti energetické 
účinnosti. Při tom je třeba vždy zaručit 
základní právo na ochranu vlastnictví.

Or. de

Odůvodnění

Při prosazování energetické sanace budov například nesmí docházet k jejich vyvlastňování.

Pozměňovací návrh 1468
Ioan Enciu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření zaměřená na odstranění 
překážek mohou zahrnovat poskytování 
pobídek, zrušování nebo změnu právních 

Tato opatření zaměřená na odstranění 
překážek mohou zahrnovat poskytování 
pobídek, zrušování nebo změnu právních 
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nebo regulačních předpisů nebo přijímání 
pokynů a výkladových sdělení. Tato 
opatření mohou být spojena 
s poskytováním školení, odborné 
přípravy, konkrétních informací 
a technické pomoci v oblasti energetické 
účinnosti.

nebo správních předpisů, přijímání pokynů 
a výkladových sdělení nebo zjednodušení 
administrativních postupů. Tato opatření 
mohou být spojena s poskytováním 
školení, odborné přípravy, konkrétních 
informací a technické pomoci v oblasti 
energetické účinnosti.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1469
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato opatření musí zahrnovat:
a) zavedení programů informujících 
odborníky o platných právních předpisech 
a o dostupných finančních a podpůrných 
mechanismech;
b) rozvíjení programů odborné přípravy 
pro odborníky ve stavebnictví zaměřených 
na nové metody ekologické výstavby, 
ekologické materiály a nové přístupy k 
hodnocení energetické náročnosti budov 
za účelem posílení jejich úlohy při 
vydávání pokynů a rad jednotlivcům a
společnostem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 1470
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy usilují o řešení rozporu mezi 
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soukromým nájemním sektorem 
a sektorem vlastnického bydlení, pokud 
jde o uplatňování opatření v oblasti 
energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

Výsledky analýzy ukazují, že nemovitosti obývané jejich vlastníky byly v porovnání se 
soukromě pronajímanými nemovitostmi výrazně aktivnější v provádění opatření v oblasti 
energetické účinnosti v případech, kdy se projevuje nedostatek pobídek k investicím jak pro 
majitele, tak pro nájemníka.  

Pozměňovací návrh 1471
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy společně se všemi 
provozovateli a regionálními a místními 
orgány vypracují vhodné programy 
odborného vzdělávání a propagují šíření 
inovačních technologií v zájmu 
optimálního využití možností pro účinné 
využívání energie. O výhodách, které 
nabízí opatření na zvyšování energetické 
účinnosti, by měli být náležitě 
informováni také občané.

Or. es

Odůvodnění

Odborné vzdělávání provozovatelů je zásadním předpokladem pro splnění cílů v oblasti 
energetické účinnosti, zejména v odvětví renovace budov.

Pozměňovací návrh 1472
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zakážou uzavírání 
větracích otvorů v prostoru výtahové 
šachty nebo strojovny výtahu během 
testování prostupnosti a pro větrání 
nabídnou modernější řešení.   

Or. en

Odůvodnění

Today most of the > 5Mio elevator shafts and machine rooms in the EU are permenantly 
ventilated and responsible for the loss of more than 125 TWh heating energy. According the 
EN 13829 (Thermal performance of building - Determination of air permeability of buildings 
- Fan pressurization method) technical openings might be provisionaly closed to test the 
permeability of buildings. Eventhough the norm does not explicitely mention the ventilation 
openings of the elevator shaft or machine room which are regularily 0,5 – 1,5 m2, it is today 
common practice to close these openings during the permeability test in order to recieve 
a better energy certification.

Pozměňovací návrh 1473
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Werner 
Langen, Antonio Cancian, Amalia Sartori, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz
Marcinkiewicz, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Vladimir Urutchev, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16 a (nový)

Fondy a mechanismy financování
1. Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
mohou členské státy zřídit jeden nebo více 
fondů, z nichž bude subvencováno 
provádění programů a opatření na zvýšení 
energetické účinnosti a bude podporován 
rozvoj trhu pro účely opatření na zvýšení 
energetické účinnosti. Tato opatření 
mohou zahrnovat podporu energetických 
auditů a finančních nástrojů pro úspory 
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energie. Součástí fondu mohou být mimo 
jiné příjmy z aukcí organizovaných 
v rámci systému pro obchodování 
s emisemi.
2. Pokud fondy subvencují provádění 
opatření na zvýšení energetické účinnosti, 
bude přístup k fondům podmíněn 
skutečným dosažením úspor energie nebo 
zvýšením energetické účinnosti. Splnění 
této podmínky musí být řádně doloženo, 
např. certifikáty energetické náročnosti 
budov nebo energetickými štítky produktů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1474
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 a (nový)
Financování energetické účinnosti

1. Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
mohou členské státy zřídit zvláštní 
finanční mechanismus či mechanismy pro 
energetickou účinnost. Financování může 
být zajišťováno ze strany EU a veřejných 
fondů či jiných zdrojů a rovněž ze sankcí 
za nedodržení ustanovení této směrnice.
2. V případě že členské státy nejsou 
schopny vytvořit tento finanční 
mechanismus, měly by umožnit zřízení 
podobných fondů aktérům z různých 
průmyslových odvětví v případě, že tyto 
finanční mechanismy budou mít stejné 
cíle. 

Or. en
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Odůvodnění

Navzdory značným dlouhodobým přínosům je zvýšení energetické účinnosti spojeno 
s vysokými počátečními náklady. Je zapotřebí členské státy podpořit v tom, aby založily 
vnitrostátní fondy na podporu opatření v oblasti energetické účinnosti a více využívaly 
finanční prostředky EU vyčleněné konkrétně na energetickou účinnost a aby také využívaly 
soukromé zdroje.

Pozměňovací návrh 1475
Antonio Cancian, Amalia Sartori

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 a (nový)
Fondy a mechanismy financování

Komise provádí pravidelnou revizi 
využívání a dopadu Evropského fondu pro 
energetickou účinnost, který byl vytvořen 
nařízením (EU) č. 1233/2010, aby 
posoudila jeho účinnost a určila, zda by 
měly být tomuto finančnímu nástroji, 
jehož účelem je podpora iniciativ 
usilujících o zvyšování energetické 
účinnosti, přiděleny další zdroje.

Or. it

Pozměňovací návrh 1476
Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 15 a (nový)

Fondy a mechanismy financování
Členské státy, které zavedou finanční 
podporu pro opatření na zvyšování 
energetické účinnosti, musí zajistit, aby 
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všichni poskytovatelé takových opatření 
měli k této podpoře stejný přístup. 

Or. de

Pozměňovací návrh 1477
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh směrnice
Článek 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, regiony a obce by měly 
navrhnout a podporovat takové způsoby 
dálkových nebo městských dodávek 
energie, aby z investovaných částek 
profitovala většina obyvatel a aby byly 
veřejné investice obecně prospěšné. 

Or. es


