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Pozměňovací návrh 1478
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou při stanovení 
koeficientu primární energie pro elektřinu 
přihlédnout k budoucím očekávaným 
změnám skladby zdrojů paliv a účinnosti 
výroby elektřiny.

Or. en

Odůvodnění

Koeficient 2,5 je již zastaralý a pro posuzování energetické náročnosti do roku 2020 
nevhodný, jelikož do té doby bude v skladbě zdrojů elektřiny mnohem více nízkouhlíkové a 
téměř bezuhlíkové kapacity. Stanovení standardního koeficientu 2,5 by mohlo podporovat 
přechod od elektřiny k vytápění založenému přímo na fosilních palivech a snížit tak 
příležitosti pro nízkouhlíkové a energeticky účinné technologie, jako jsou tepelná čerpadla a 
elektrická vozidla. V důsledku by mohlo dojít k nárůstu emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 1479
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou navíc při posuzování 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
použít koeficient 1 primární energie pro 
elektřinu, pokud tím lze zamezit čistému 
nárůstu emisí skleníkových plynů.

Or. en
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Odůvodnění

Koeficient 2,5 je již zastaralý a pro posuzování energetické náročnosti do roku 2020 
nevhodný, jelikož do té doby bude v skladbě zdrojů elektřiny mnohem více nízkouhlíkové a 
téměř bezuhlíkové kapacity. Stanovení standardního koeficientu 2,5 by mohlo podporovat 
přechod od elektřiny k vytápění založenému přímo na fosilních palivech a snížit tak 
příležitosti pro nízkouhlíkové a energeticky účinné technologie, jako jsou tepelná čerpadla a 
elektrická vozidla. V důsledku by mohlo dojít k nárůstu emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 1480
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede systém 
vzájemného uznávání úspor energie 
dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinností při zvyšování 
energetické účinnosti uvedených v čl. 6 
odst. 9.

vypouští se

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede metodika 
analýzy nákladů a přínosů uvedená v čl. 
10 odst. 9.
Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se přezkoumají 
harmonizované referenční hodnoty 
účinnosti uvedené v čl. 10 odst. 10 třetím 
pododstavci.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na značné rozdíly úrokových sazeb v jednotlivých státech by nemuselo být vhodné 
uplatňovat plošnou metodiku.
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Pozměňovací návrh 1481
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede systém 
vzájemného uznávání úspor energie 
dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinností při zvyšování 
energetické účinnosti uvedených v čl. 6 
odst. 9.

vypouští se

Or. fi

Odůvodnění

Systém založený na vzájemném uznávání úspor energie by byl z administrativního hlediska 
těžkopádný a velmi nákladný.

Pozměňovací návrh 1482
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede systém 
vzájemného uznávání úspor energie 
dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinností při zvyšování 
energetické účinnosti uvedených v čl. 6 
odst. 9.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1483
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede systém 
vzájemného uznávání úspor energie 
dosažených v rámci vnitrostátních 
systémů povinností při zvyšování 
energetické účinnosti uvedených v čl. 6 
odst. 9.

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede 
harmonizovaný model výpočtu pro účely 
měření, sledování a ověřování úspor 
energie dosažených především díky 
opatřením a programům pro zvyšování 
energetické účinnosti ve všech koncových 
odvětvích uvedených v čl. 6 odst. 9.

Or. en

Pozměňovací návrh 1484
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna přijmout akt v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
18, kterým se zavede systém vzájemného 
uznávání úspor energie dosažených v rámci 
vnitrostátních systémů povinností při 
zvyšování energetické účinnosti uvedených 
v čl. 6 odst. 9.

Komise je oprávněna přijmout akt v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
18, kterým se zavede systém vzájemného 
uznávání úspor energie dosažených v rámci 
vnitrostátních systémů povinností při 
zvyšování energetické účinnosti uvedených 
v čl. 6 odst. 10.

Or. en

Pozměňovací návrh 1485
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede metodika 
analýzy nákladů a přínosů uvedená v čl. 
10 odst. 9.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1486
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede metodika
analýzy nákladů a přínosů uvedená v čl. 10 
odst. 9.

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se zavede společný 
obecný rámec pro provádění analýzy 
nákladů a přínosů podle čl. 10 odst. 9.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1487
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se přezkoumají 
harmonizované referenční hodnoty 
účinnosti uvedené v čl. 10 odst. 10 třetím 
pododstavci.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1488
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se hodnoty, 
výpočetní metody, standardní koeficient 
primární energie a požadavky stanovené v 
přílohách I až XV přizpůsobí technickému 
pokroku a kterým se požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené v příloze III přizpůsobí 
podmínkám hospodářské soutěže.

vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 1489
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se hodnoty, 
výpočetní metody, standardní koeficient 
primární energie a požadavky stanovené 
v přílohách I až XV přizpůsobí 
technickému pokroku a kterým se 
požadavky na minimální energetickou 
náročnost stanovené v příloze III 
přizpůsobí podmínkám hospodářské 
soutěže.

2. Komise je oprávněna přijmout akt 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 18, kterým se hodnoty, 
výpočetní metody, standardní koeficient 
primární energie a požadavky stanovené 
v přílohách I až XV přizpůsobí 
technickému pokroku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1490
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejpozději 6 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost Komise přijme 
nařízení snížit počet povolenek podle 
článku 9 směrnice 2003/87/ES o 1,4 
mld. povolenek s cílem zachovat pobídky 
pro investice do opatření ke zvyšování 
energetické účinnosti a do 
nízkouhlíkových technologií a úroveň 
ambice předpokládané směrnicí 
2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné kompenzovat snížení poptávky po povolenkách v rámci systému ETS, které vyplyne 
z provádění této směrnice a cíle dosáhnout úspory energie o 20 %, aby se obnovil cenový 
mechanismus na úrovních předpokládaných v posouzení dopadu, na jehož základě byla 
směrnice 2003/87/ES stanovena, a s cílem zachovat pobídky pro investice do opatření na 
podporu energetické účinnosti a nízkouhlíkových technologií v zařízeních, která spadají do 
ETS.

Pozměňovací návrh 1491
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
17 na Komisi platí na dobu neurčitou od 
[datum vstupu této směrnice v platnost].

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
17 na Komisi platí na dobu pěti let od 
[datum vstupu této směrnice v platnost].

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1492
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Přenesení pravomoci uvedené v článku 
17 na Komisi platí na dobu neurčitou od 
[datum vstupu této směrnice v platnost].

2. Přenesení pravomoci na Komisi uvedené 
v článku 17 platí na dobu dvou let od 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1493
Vicky Ford

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by se měly vyvarovat 
stanovování nerealistických cílů odvětvím, 
u nichž je pak přímým důsledkem závažné 
riziko úniku uhlíku. Členské státy by měly 
namísto toho s těmito odvětvími sjednat 
na míru šité a dosažitelné strategie 
energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1494
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Akt v přenesené pravomoci může být 
vyhlášen v Úředním věstníku Evropské 
unie a vstoupit v platnost před uplynutím 
této lhůty, pokud Evropský parlament a 
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Rada informovaly Komisi o svém úmyslu 
námitky nevyslovit.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1495
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí 
v platnost, pokud proti němu buď 
Evropský parlament, nebo Rada vznese 
námitky. Orgán, který vyslovuje námitky 
proti aktu v přenesené pravomoci, je 
odůvodní.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1496
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan 
Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti, v souladu s přílohou 
XIV částí 1.

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti, v souladu s přílohou 
XIV částí 1. Zprávy jednotlivých států 
budou každé tři roky doplněny o 
informace v souladu s přílohou XIV částí 
2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1497
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti, v souladu s přílohou 
XIV částí 1.

1. Členské státy nejpozději do 31. prosince
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti, v souladu s přílohou 
XIV částí 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1498
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti, v souladu s přílohou 
XIV částí 1.

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění jejich závazných 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti, 
v souladu s přílohou XIV částí 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1499
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 
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dosaženém při plnění vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti, v souladu s přílohou 
XIV částí 1.

dosaženém při plnění jejich závazných 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti, 
v souladu s přílohou XIV částí 1.

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení článku 19 změnám provedeným v článku 3.

Pozměňovací návrh 1500
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti, v souladu s přílohou 
XIV částí 1.

1. Členské státy nejpozději do 30. dubna 
každého roku podají zprávu o pokroku 
dosaženém při plnění jejich závazných 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti, 
v souladu s přílohou XIV částí 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1501
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Françoise Grossetête, Lambert van 
Nistelrooij, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Krišjānis Kariņš, Romana 
Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 

Nejpozději do 31. října 2013 členské státy
poskytnou Komisi vnitrostátní plány
v oblasti energetické účinnosti, které 
popisují, jak členské státy hodlají 
dosáhnout vnitrostátních cílů energetické 
účinnosti podle čl. 3 odst. 1. Tyto plány 
zahrnou opatření ke zvyšování 
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plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané 
celkové spotřeby primární energie do roku 
2020, jakož i odhadovanou úrovní 
spotřeby primární energie v odvětvích 
uvedených v příloze XIV části 1.

energetické účinnosti prováděná nebo 
plánovaná na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni. Vnitrostátní plány 
energetické účinnosti posuzuje Komise. 
Komisí mohou být plány zamítnuty nebo 
v nich navrženy změny, pokud v plánu 
uvedená opatření nedostačují k dosažení 
vnitrostátního cíle energetické účinnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1502
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

Nejpozději do 30. dubna 2013 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1. Zprávy budou 
uvádět, zda je zlepšení energetické 
účinnosti v souladu s plánem stanoveným 
členským státem podle čl. 3 odst. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1503
Romana Jordan Cizelj
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1. Zprávy budou 
uvádět, zda je zlepšení energetické 
účinnosti v souladu s plánem stanoveným 
členským státem podle čl. 3 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 1504
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
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podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1. Zprávy budou 
uvádět, zda je zlepšení energetické 
účinnosti v souladu s plánem stanoveným 
členským státem podle čl. 3 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení článku 19 změnám provedeným v článku 3.

Pozměňovací návrh 1505
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1 a provedení 
vnitrostátních plánů uvedených v čl. 3 
odst. 2a (nový). Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1506
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

Nejpozději do 31. prosince 2013 a poté 
vždy jednou za tři roky členské státy 
předloží doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1507
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 

Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté vždy 
jednou za tři roky členské státy předloží 
doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti 
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
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o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární nebo konečné energie 
do roku 2020, jakož i odhadovanou úrovní 
spotřeby primární energie v odvětvích 
uvedených v příloze XIV části 1.

Or. fr

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 1508
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise plány posoudí a v případě, že jsou 
plány nerealistické či lze považovat za 
pravděpodobné, že opatřeními uvedenými 
v plánu celkového hlavního cíle snížení 
o 20 % dosaženo nebude, může vydat 
doporučení k jejich zlepšení a 
praktickému provádění tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 1509
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Amalia 
Sartori, Antonio Cancian, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, Ioannis A. Tsoukalas, Holger 
Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 1. ledna 2014 
poskytne šablonu sloužící jako vzor 
doplňující zprávy. Tato šablona se přijímá 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 2. Doplňující zprávy musí 
v každém případě obsahovat údaje 
specifikované v příloze XIV.

Komise nejpozději do 1. ledna 2014 
poskytne šablonu sloužící jako vzor 
doplňující zprávy. Tato šablona se přijímá 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 2. Doplňující zprávy musí 
v každém případě obsahovat údaje 
specifikované v příloze XIV. Při 
sestavování svých vnitrostátních plánů 
energetické účinnosti přihlížejí členské 
státy k nákladově efektivním opatřením ke 
zvýšení energetické účinnosti a k riziku 
úniku uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 1510
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 1. ledna 2014
poskytne šablonu sloužící jako vzor 
doplňující zprávy. Tato šablona se přijímá 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 2. Doplňující zprávy musí 
v každém případě obsahovat údaje 
specifikované v příloze XIV.

Komise nejpozději do 1. ledna 2013
poskytne šablonu sloužící jako vzor 
doplňující zprávy. Tato šablona se přijímá 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 2. Doplňující zprávy musí 
v každém případě obsahovat údaje 
specifikované v příloze XIV.

Or. en

Pozměňovací návrh 1511
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy by neměly stanovovat 
cíle jakémukoli průmyslovému odvětví, 
které je vystaveno závažnému riziku úniku 
uhlíku, jak je stanoveno rozhodnutím 
Komise 2010/2/EU. Pokud se členské státy 
tak přece jen rozhodnou učinit, vyjádří 
případné odvětvové cíle pro výrobní 
postupy v těchto odvětvích co do spotřeby 
energie na výstupní jednotku, které 
zabrání omezování průmyslového růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1512
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy by neměly stanovovat cíle 
odvětví, které je vystaveno závažnému 
riziku úniku uhlíku, jak je stanoveno 
rozhodnutím Komise 2010/2/EU. Pokud 
se členské státy tak přece jen rozhodnou 
učinit, vyjádří případné odvětvové cíle pro 
výrobní postupy v těchto odvětvích co do 
spotřeby energie na výstupní jednotku, 
které zabrání omezování průmyslového 
růstu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1513
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy.

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy. Obzvláště v případě, že 
členský stát nedrží směr stanovený dle čl. 
3 odst. 1, bude Komise požadovat, aby 
příslušný členský stát přijal vhodná a 
přiměřená opatření, aby se v přiměřené 
lhůtě opět vydal tímto směrem.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie členským státům ukládá, aby přijaly 
účinná opatření v souladu s plánem zlepšení. Tento přístup funguje v praxi dobře, a proto by 
měl být přijat i ve vztahu k energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 1514
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy.

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy. Obzvláště v případě, že 
členský stát nedrží dostatečně směr 
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stanovený dle čl. 3 odst. 2, bude Komise 
požadovat, aby příslušný členský stát 
navrhl opatření, která mu pomohou vrátit 
se v přiměřené lhůtě opět na správnou 
cestu.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie členským státům ukládá, aby přijaly 
opatření v souladu s plánem, což se dosud osvědčilo, stejný postup by proto měl být přijat 
v případě energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 1515
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy.

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Toto zhodnocení 
zohlední vývoj energetické náročnosti 
vypočtený podle ukazatelů uvedených 
v příloze XIV části 1 písm. a). Své 
hodnocení zašle Komise Evropskému 
parlamentu a Radě. Na základě posouzení 
těchto zpráv může Komise vydat 
doporučení pro členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1516
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy.

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, směřujících k cíli stanovenému 
v čl. 3 odst. 2a (nový), jež vyžaduje čl. 3 
odst. 1, a při provádění této směrnice. Své 
hodnocení zašle Komise Evropskému 
parlamentu a Radě. Na základě posouzení 
těchto zpráv může Komise vydat 
doporučení pro členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1517
Markus Pieper, Paul Rübig, Lambert van Nistelrooij, Antonio Cancian, Amalia Sartori, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy.

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující informace a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1518
Ioan Enciu
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise vydat doporučení pro 
členské státy.

4. Komise zhodnotí výroční zprávy a 
doplňující zprávy, včetně odhadů 
uvedených v odstavci 2, a posoudí, jakého 
pokroku členské státy dosáhly při plnění 
vnitrostátních plánů pro energetickou 
účinnost, jež vyžaduje čl. 3 odst. 1, a při 
provádění této směrnice. Své hodnocení 
zašle Komise Evropskému parlamentu a 
Radě. Na základě posouzení těchto zpráv 
může Komise upravit objem úspor energie 
uvedený v čl. 3 odst. 2 a může vydat 
doporučení pro členské státy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1519
Fiorello Provera

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Hodnocení první doplňující zprávy 
Komisí obsahuje posouzení úrovně 
energetické účinnosti u stávajících a 
nových zařízení provádějících spalování 
paliv o celkovém jmenovitém tepelném 
příkonu 50 MW nebo více a zařízení 
provádějících rafinaci ropy a plynu 
s ohledem na příslušné nejlepší dostupné 
techniky vyvinuté v souladu se směrnicí 
2010/75/EU a směrnicí 2008/1/ES. Pokud 
posouzení zjistí značné rozdíly mezi 
skutečnou úrovní energetické účinnosti 
takových zařízení a úrovní energetické 
účinnosti spojenou s využitím příslušných 
nejlepších dostupných technik, Komise 
předloží, bude-li to vhodné, požadavky na 
zvýšení úrovně energetické účinnosti 
dosažené takovými zařízeními, nebo aby 

vypouští se
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využití takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.
Komise bude rovněž sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2003/87/ES, směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 2010/31/ES.

Or. en

Odůvodnění

The possibility of introducing after 2014 stringent energy efficiency “Best Available 
Technologies” (BAT) requirements for thermal power plants is an example of double 
regulation as it is in conflict with the existing EU legislation. The new Industrial Emissions 
Directive 2010/75/UE approved in 2010 has established provisions for regulating these 
aspects. In particular, it has highlighted the key principle that the target of guaranteeing 
improved efficiency in the management of the installation (adoption of Best Available 
Techniques) has to be adapted to specific environmental and local conditions where the 
installation operates and that it has to take into account the potential improvements 
realistically achievable in the upgrading of the installation. Therefore, any changes in the 
process of setting BAT requirements for industrial plants would create regulatory uncertainty 
and is bound to increase administrative costs and hinder new investments.

Pozměňovací návrh 1520
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Hodnocení první doplňující zprávy 
Komisí obsahuje posouzení úrovně 
energetické účinnosti u stávajících a 
nových zařízení provádějících spalování 
paliv o celkovém jmenovitém tepelném 
příkonu 50 MW nebo více a zařízení 
provádějících rafinaci ropy a plynu 
s ohledem na příslušné nejlepší dostupné 
techniky vyvinuté v souladu se směrnicí 
2010/75/EU a směrnicí 2008/1/ES. Pokud 
posouzení zjistí značné rozdíly mezi 
skutečnou úrovní energetické účinnosti 
takových zařízení a úrovní energetické 

vypouští se
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účinnosti spojenou s využitím příslušných 
nejlepších dostupných technik, Komise 
předloží, bude-li to vhodné, požadavky na 
zvýšení úrovně energetické účinnosti 
dosažené takovými zařízeními, nebo aby 
využití takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.
Komise bude rovněž sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2003/87/ES, směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 2010/31/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení energetické účinnosti stávajících i nových zařizení bude vycházet ze studií 
proveditelnosti. Ne vždy je z ekonomických či technických důvodů možné dosáhnout úrovně 
nejlepších dostupných technik. Množství povolenek v systému EU pro obchodování s emisemi 
(tzv. strop) je stanoven směrnicí o ETS, předmětná směrnice o energetické účinnosti tedy není 
tím správným místem pro snahu tento strop změnit. ETS je zvoleným tržním nástrojem pro 
snížení emisí CO2, proto by žádné jiné akty neměly cenu povolenek ovlivňovat a vytvářet tak 
na trhu CO2 nejistotu.

Pozměňovací návrh 1521
András Gyürk

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení 
zjistí značné rozdíly mezi skutečnou 
úrovní energetické účinnosti takových 

vypouští se
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zařízení a úrovní energetické účinnosti 
spojenou s využitím příslušných 
nejlepších dostupných technik, Komise 
předloží, bude-li to vhodné, požadavky na 
zvýšení úrovně energetické účinnosti 
dosažené takovými zařízeními, nebo aby 
využití takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

Or. en

Pozměňovací návrh 1522
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení 
zjistí značné rozdíly mezi skutečnou 
úrovní energetické účinnosti takových 
zařízení a úrovní energetické účinnosti 
spojenou s využitím příslušných 
nejlepších dostupných technik, Komise 
předloží, bude-li to vhodné, požadavky na 
zvýšení úrovně energetické účinnosti 
dosažené takovými zařízeními, nebo aby 
využití takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

vypouští se

Or. fr
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Odůvodnění

Afin de garantir la réalisation des investissements programmés pour la période 2013-2020, il 
est nécessaire de maintenir la stabilité des règles relatives au système ETS, qui viennent à 
peine d’être transposées en droit national. Modifier ces règles à ce stade risque de miner la 
confiance de tous les acteurs et sera nuisible à la crédibilité et l’efficacité du système. Par 
conséquent, le considérant 34 et l’article 19, paragraphe 5 devraient être supprimés.Par 
ailleurs, la directive Efficacité énergétique ne devrait pas empiéter sur les dispositions de la 
directive relative aux émissions industrielles. IED vise à limiter les émissions polluantes dans 
l’air, l’eau et le sol. Elle donne aux Etats membres la possibilité de ne pas imposer 
d’exigences en matière d’efficacité énergétique pour les installations émettant du dioxide de 
carbone dans le cadre des activités répertoriées à l’annexe I de la directive ETS. Afin de 
respecter cette disposition, il serait nécessaire de supprimer l’article 19, paragraphe 5.fdf

Pozměňovací návrh 1523
Amalia Sartori, Antonio Cancian

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení 
zjistí značné rozdíly mezi skutečnou 
úrovní energetické účinnosti takových 
zařízení a úrovní energetické účinnosti 
spojenou s využitím příslušných 
nejlepších dostupných technik, Komise 
předloží, bude-li to vhodné, požadavky na 
zvýšení úrovně energetické účinnosti 
dosažené takovými zařízeními, nebo aby 
využití takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Možnost, že by byly po roce 2014 zavedeny přísnější požadavky na nejlepší dostupné 
technologie z hlediska energetické účinnosti v tepelných elektrárnách, je příkladem 
dvoukolejné právní úpravy, jelikož je to v rozporu s platným právem EU. Nová směrnice 
2010/75/EU o průmyslových emisích schválená v roce 2010 již ustanovení upravující tyto 
aspekty obsahuje.

Pozměňovací návrh 1524
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí 
značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení a 
úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží, 
bude-li to vhodné, požadavky na zvýšení 
úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními, nebo aby využití 
takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí 
značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení a 
úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise do 
31. prosince 2015 předloží, bude-li to 
vhodné, požadavky na zvýšení úrovně 
energetické účinnosti dosažené takovými 
zařízeními, nebo aby využití takových 
technik bylo v budoucnu podmínkou pro 
vydání povolení pro nová zařízení a při 
periodickém přezkumu povolení pro 
zařízení stávající.

Or. en

Odůvodnění

Toto datum je v souladu se směrnicí 2010/75/EU o průmyslových emisích.
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Pozměňovací návrh 1525
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí 
značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení a 
úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží, 
bude-li to vhodné, požadavky na zvýšení 
úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními, nebo aby využití 
takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí 
značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení a 
úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží do 
31. prosince 2015 požadavky na zvýšení 
úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními, nebo aby využití 
takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

Or. en

Pozměňovací návrh 1526
Edit Herczog

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
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provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí 
značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení a 
úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží, 
bude-li to vhodné, požadavky na zvýšení 
úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními, nebo aby využití 
takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více s ohledem na příslušné nejlepší 
dostupné techniky vyvinuté v souladu se 
směrnicí 2010/75/EU a směrnicí 
2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí značné 
rozdíly mezi skutečnou úrovní energetické 
účinnosti takových zařízení a úrovní 
energetické účinnosti spojenou s využitím 
příslušných nejlepších dostupných technik, 
Komise předloží, bude-li to vhodné, 
požadavky na zvýšení úrovně energetické 
účinnosti dosažené takovými zařízeními, 
nebo aby využití takových technik bylo v 
budoucnu podmínkou pro vydání povolení 
pro nová zařízení a při periodickém 
přezkumu povolení pro zařízení stávající.

Or. en

Pozměňovací návrh 1527
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí 
značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení a 
úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží, 
bude-li to vhodné, požadavky na zvýšení 

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí 
značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení a 
úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží, 
bude-li to vhodné, požadavky na zvýšení 
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úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními, nebo aby využití 
takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními, nebo aby využití 
takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 1528
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí 
značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení a 
úrovní energetické účinnosti spojenou 
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží, 
bude-li to vhodné, požadavky na zvýšení 
úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními, nebo aby využití 
takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající.

Hodnocení první doplňující zprávy Komisí 
obsahuje posouzení úrovně energetické 
účinnosti u stávajících a nových zařízení 
provádějících spalování paliv o celkovém 
jmenovitém tepelném příkonu 50 MW 
nebo více a zařízení provádějících rafinaci 
ropy a plynu s ohledem na příslušné 
nejlepší dostupné techniky vyvinuté 
v souladu se směrnicí 2010/75/EU a 
směrnicí 2008/1/ES. Pokud posouzení zjistí 
značné rozdíly mezi skutečnou úrovní 
energetické účinnosti takových zařízení a 
úrovní energetické účinnosti spojenou
s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise předloží, 
bude-li to vhodné, požadavky na zvýšení 
úrovně energetické účinnosti dosažené 
takovými zařízeními.

Or. de

Odůvodnění

Komise není odpovědná za povolovací řízení, ale v přístupu navrhovaném zde bude získávat 
nepřímý vliv nad těmito řízeními. To navíc představuje nepřiměřené zasahování do možností 
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hospodářského plánování v případě stávajících zařízení.

Pozměňovací návrh 1529
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise bude rovněž sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2003/87/ES, směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 2010/31/ES.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Systém EU pro obchodování s emisemi (ETS) je na tržním nástrojem pro snížení emisí CO2. 
V průběhu další fáze tohoto systému v letech 2013 až 2020 povede postupně se snižující strop 
(maximální množství povolenek) ke snížení emisí CO2 směrem ke stanovenému cíli. Je nutné, 
aby žádný orgán nezasahoval do ceny povolenek, nemá-li na trhu vzniknout nejistota.

Pozměňovací návrh 1530
Markus Pieper, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan 
Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise bude rovněž sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2003/87/ES, směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 2010/31/ES.

Komise bude rovněž sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2003/87/ES, směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 2010/31/ES. Má-li Komise za to, 
že jsou zapotřebí nápravná opatření, tato 
nápravná opatření nesmí provádění 
směrnice 2003/87/ES, směrnice 
2009/28/ES a směrnice 2010/31/ES 
narušovat.

Or. en
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Odůvodnění

Je zapotřebí jasně stanovit, že zásah Komise, jako například pozastavení povolenek CO2
v rámci ETS pro období obchodování 2013 až 2020, není možný. V opačném případě by 
subjekty na trhu ani orgány neměly právní jistotu, což by ztížilo na budoucnost zaměřená 
investiční rozhodnutí, včetně investic v oblasti energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 1531
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise bude rovněž sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2003/87/ES, směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 2010/31/ES.

Komise bude rovněž sledovat dopad 
provádění této směrnice na směrnici 
2009/28/ES a směrnici 2010/31/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 1532
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zejména pokud jde o směrnici 2003/87/ES 
(ETS), členské státy podávají informace, 
které Komise může použít pro své 
sledování dopadů na ETS.
Jak je uvedeno v posouzení dopadů a 
bodu odůvodnění 34, sledování Komise 
stran ETS se uskutečňuje proto, „aby 
v tomto systému udržela pobídky, které 
odměňují nízkouhlíkové investice a 
připravují odvětví zapojená do systému 
pro obchodování s emisemi na inovace 
potřebné v budoucnu“.
Je třeba tato opatření přijmout, včetně 
upravení systému obchodování s emisemi 
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tak, že z objemu, který se má dražit 
v období 2013–2020, se vyčlení 
odpovídající počet povolenek, jak je 
rovněž v posouzení dopadů uvedeno.
Zásady při těchto opatřeních budou tyto:
Jestliže ze sledování podle čl. 19 odst. 4 
vyplývají tyto dopady na systém ETS 
v podobě příliš nízké ceny kvóty 
v porovnání s očekáváním uvedeným 
v plánu přechodu na nízkouhlíkové 
hospodářství, Komise musí zkoumat 
potřebu toho, že by odpovídající množství 
povolenek z celkového objemu, který se 
má dražit v období 2013–2020, mělo být 
vyčleněno. Pravidla pro to, kolik 
povolenek má být vyčleněno, budou 
rozhodnuta v legislativním návrhu, který 
bude předložen do konce roku 2013. 
Objem, který se má vyčlenit, bude 
vypočten snížením objemu, který členské 
státy draží (směrnice ETS, čl. 10 odst. 1)) 
a rozdělí se mezi členské státy stejným 
způsobem, jako se to uskutečnilo v čl. 10 
odst. 2 směrnice o ETS.

Or. en

Odůvodnění

Je naléhavé a nezbytné zajistit mechanismus, který by mohl být používán, jestliže směrnice 
o energetické účinnosti bude mít negativní dopady na ETS. Proto by Komise měla zahájit 
proces vytváření pravidel ohledně toho, jak a kdy povolenky vyčlenit, a zhodnotit dopad 
možné zátěže a sdílení úsilí mezi členskými státy.

Pozměňovací návrh 1533
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Nejpozději 6 měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost Komise přijme 
nařízení, kterým se mění nařízení uvedené 
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v čl. 10 odst. 4 směrnice 2003/87/ES, aby 
se uložilo do rezervy alespoň 
1,4 mld. povolenek, s cílem zachovat 
pobídky pro investice do opatření na 
podporu energetické účinnosti a 
nízkouhlíkových technologií a úroveň 
ambice předpokládané směrnicí 
2003/87/ES.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba přizpůsobit ETS dopadům plynoucím z hospodářské recese majícím vliv na 
dlouhodobý nedostatek povolenek s cílem zachovat pobídky pro investice do opatření na 
podporu energetické účinnosti a nízkouhlíkových technologií v zařízeních zapojených do ETS. 
Je tudíž nutné snížení poptávky po povolenkách v rámci systému ETS, které vyplyne 
z provádění této směrnice, zmírnit, aby se obnovil cenový mechanismus na úrovních 
předpokládaných v posouzení dopadu, na jehož základě byla směrnice 2003/87/ES stanovena.

Pozměňovací návrh 1534
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. června 2014 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1535
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. června 2014 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. června 2014 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně 
návrhy dalších opatření. Hodnocení také 
vychází z vyhodnocení první výroční 
zprávy uvedené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 1536
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. června 2014 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně 
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. června 2013 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, doprovázené případně 
legislativním návrhem, který stanoví další
povinné vnitrostátní cíle a opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1537
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. června 2014 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně 
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

7. Od Komise se požaduje, aby do prosince 
2016 předložila hodnocení uvedené v čl. 3 
odst. 2 Evropskému parlamentu a Radě, 
následované případně legislativním 
návrhem, který stanoví dodatečná 
opatření.
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Or. en

Odůvodnění

Měl by být dostatek času na ověření úspěšného provádění této směrnice. Podle posouzení, 
které by mělo být do roku 2016 provedeno, Komise navrhne další opatření, budou-li nutná 
k tomu, aby byl evropský cíl dosáhnout do roku 2020 zlepšení energetické účinnosti o 20 % 
splněn.

Pozměňovací návrh 1538
Markus Pieper, Amalia Sartori, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, 
Jolanta Emilia Hibner, Ioannis A. Tsoukalas, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer, Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. června 2014 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně 
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

7. Od Komise se požaduje, aby do 
31. prosince 2013 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně 
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 1539
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. června 2014 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně 
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

7. Od Komise se požaduje, aby do 
30. března 2016 předložila hodnocení 
uvedené v čl. 3 odst. 2 Evropskému 
parlamentu a Radě, následované případně 
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

Or. de
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Odůvodnění

Pokud není stanovena povinnost, aby směrnice byla provedena do vnitrostátních právních 
předpisů do roku 2013, nemůže Komise vážně očekávat, že bude posuzovat, zda vnitrostátní 
opatření ve spojení s dalšími zde stanovenými opatřeními jsou dostatečná k dosažení 
celkového cíle EU již v polovině roku 2014. To by bylo objektivně nemožné.

Pozměňovací návrh 1540
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do 30. června 2018 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
provádění článku 6. Tuto zprávu bude 
případně doprovázet legislativní návrh 
sledující jeden nebo více těchto cílů:

8. Do 30. června 2017 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění článku 6. Tuto zprávu bude 
případně doprovázet legislativní návrh 
sledující jeden nebo více těchto cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 1541
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do 30. června 2018 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění článku 6. Tuto zprávu bude 
případně doprovázet legislativní návrh 
sledující jeden nebo více těchto cílů:

8. Do 30. června 2016 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění článku 6. Tuto zprávu bude 
případně doprovázet legislativní návrh 
sledující jeden nebo více těchto cílů:

Or. en

Pozměňovací návrh 1542
Francisco Sosa Wagner
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Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Do 30. června 2018 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění článku 6. Tuto zprávu bude 
případně doprovázet legislativní návrh 
sledující jeden nebo více těchto cílů:

8. Do 30. června 2016 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o provádění článku 6. Tuto zprávu bude 
případně doprovázet legislativní návrh 
sledující jeden nebo více těchto cílů:

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění: pro dosažení cíle do roku 2020 by revize článku 6 měla být provedena dřív.

Pozměňovací návrh 1543
Ivo Belet

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) změnit tempo úspor stanovené v čl. 6 
odst. 1;

a) pokračovat nadále v tempu úspor 
stanoveném v čl. 6 odst. 1 nebo stanovit 
nové toto tempo;

Or. en

Pozměňovací návrh 1544
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejpozději do 30. června 2018 Komise 
posoudí pokrok dosažený členskými státy 
při odstraňování regulačních a 
neregulačních překážek podle článku 15 
odst. 1; toto hodnocení bude případně 

9. Nejpozději do 30. června 2017 Komise 
posoudí pokrok dosažený členskými státy 
při odstraňování regulačních a 
neregulačních překážek podle článku 15 
odst. 1; toto hodnocení bude případně 
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doprovázeno legislativním návrhem. doprovázeno legislativním návrhem.

Or. en

Pozměňovací návrh 1545
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejpozději do 30. června 2018 Komise 
posoudí pokrok dosažený členskými státy 
při odstraňování regulačních a 
neregulačních překážek podle článku 15 
odst. 1; toto hodnocení bude případně 
doprovázeno legislativním návrhem.

9. Nejpozději do 30. června 2016 Komise 
posoudí pokrok dosažený členskými státy 
při odstraňování regulačních a 
neregulačních překážek podle článku 15 
odst. 1; toto hodnocení bude případně 
doprovázeno legislativním návrhem.

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění: pro dosažení cíle do roku 2020 by posouzení odstranění překážek mělo 
proběhnout dřív.

Pozměňovací návrh 1546
Konrad Szymański

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Nejpozději do 30. června 2018 Komise 
posoudí pokrok dosažený členskými státy 
při odstraňování regulačních a 
neregulačních překážek podle článku 15 
odst. 1; toto hodnocení bude případně 
doprovázeno legislativním návrhem.

9. Nejpozději do 30. června 2018 Komise 
posoudí pokrok dosažený členskými státy 
při odstraňování regulačních a 
neregulačních překážek podle článku 15 
odst. 1; toto hodnocení bude případně 
doprovázeno doporučeními.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1547
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Jestliže ceny uhlíku prudce klesnou 
v důsledku nových opatření podle této 
směrnice, Komise přijme kompenzační 
opatření, jako je odnímání kvót z trhu, aby 
bylo zajištěno, že systém obchodování 
s emisemi funguje tak, jak by to probíhalo 
bez zvláštního souboru opatření, a ve 
shodě se svým původním účelem vytváření 
pobídek pro investice do energetické
účinnosti a do užívání energie 
z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 1548
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Článek 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 20a
Přezkum
Komise, které je nápomocen výbor zřízený 
podle článku 20, vyhodnotí nejpozději do 
1. ledna 2018 tuto směrnici na základě 
získaných zkušeností a dosaženého 
pokroku během jejího uplatňování a 
v případě potřeby předloží návrhy.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1549
Herbert Reul
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Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[dvanáct měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[dvacet čtyři měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. de

Odůvodnění

Měly by být stanoveny realistické cíle.

Pozměňovací návrh 1550
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[dvanáct měsíců po vstupu této směrnice 
v platnost]. Neprodleně sdělí Komisi jejich 
znění a srovnávací tabulku mezi těmito 
předpisy a touto směrnicí.

Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 
[dvacet čtyři měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění a srovnávací tabulku 
mezi těmito předpisy a touto směrnicí.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1551
Fiona Hall, Corinne Lepage, Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a
Změny směrnice 2003/87/ES
V článku 9 směrnice 2003/87/ES se za 
druhý odstavec doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„Od roku 2014 bude lineární koeficient 
snížení 2,25 %.“

Or. en

Odůvodnění

Lineární koeficient, který se týká stropu ETS, by se měl upravit podle opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti a cíle EU v oblasti klimatu dosáhnout do roku 2050 snížení evropských 
emisí skleníkových plynů minimálně o 80 %. 2,25 % představuje lineární snížení založené na 
podílech emisí odvětví, které spadají do ETS, v roce 2050, jak je uvedeno v plánu Komise 
o klimatu do roku 2050.

Pozměňovací návrh 1552
Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Článek 22 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 22a

Ve směrnici 2003/87/ES se na konec 
článku 9 doplňuje nový odstavec, který 
zní: „Od roku 2014 a v každém 
následujícím roce bude lineární koeficient 
snížení uvedený v prvním odstavci 
2,43 %.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem je zlepšit hlavní dlouhodobou pobídku pro energetickou účinnost a nízkouhlíkové 
investice, přičemž také dojde ke sjednocení ročních přídělů povolenek ETS na úrovni, která je 
v souladu s Plánem pro dosažení konkurenceschopného nízkouhlíkového hospodářství do 
roku 2050 (KOM(2011)112).
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Pozměňovací návrh 1553
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 24 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice je určena členským státům. Tato směrnice je určena členským státům, 
orgánům, institucím, úřadům a 
agenturám Evropské unie.

Or. ro

Pozměňovací návrh 1554
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha -I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA -I

Vnitrostátní cíle pro úsporu energie

A. Vnitrostátní cíl pro úsporu energie pro rok 2020 (primární energie)

Maximální spotřeba primární 
energie v roce 2020 (Mtoe) (1)

Minimální cíl pro 
úsporu energie – snížení 

spotřeby primární 
energie v roce 2020 

(Mtoe) (S2020)
Belgie 43,55 9,80
Bulharsko 18,57 3,20
Česká republika (2) 36,50 9,12
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Dánsko 19,17 0,83
Německo (3)(4) 241,16 58,69 
Estonsko 4,89 0,71
Irsko 15,92 2,75
Řecko 33,26 2,70
Španělsko (4) 131,71 31,12
Francie (3)(4) 211,50 64,88 (5)
Itálie (3)(4) 159,82 48,97 (5)
Kypr 2,31 0,46
Lotyšsko 6,16 0,67
Litva 8,56 1,14
Lucembursko 5,40 0,20
Maďarsko 26,67 2,96
Malta 0,70 0,24
Nizozemsko (2)(4) 57,99 17,75 (5)
Rakousko 29,20 7,16
Polsko (4) 91,71 18,12
Portugalsko 24,01 6,00
Rumunsko 40,07 10,00
Slovinsko (2) 7,02 1,76
Slovenská republika 18,51 1,65
Finsko 33,17 4,21
Švédsko 43,01 12,80 (5)
Spojené království (2)(4) 163,43 50,04 (5)

EU 1474 368

kde
S2020 = úspora energie pro daný členský stát 
v roce 2020
1) Všechny cíle pro úsporu energie jsou 
založeny na tom, co členské státy samy 
předložily v dubnu 2011 ve svých národních 
programech reforem, kromě (2), kde nebyl 
v rámci národního programu reforem 
předložen žádný cíl pro úsporu energie.
2) Členský stát, v němž nebyly předloženy 
v rámci příslušného národního programu 
reforem žádné cíle pro úsporu energie. 
Odpovídající cíle pro tyto čtyři členské státy 
jsou přímo převzaty z metodiky používané 
k určování cíle pro úsporu energie EU, který 
je stanoven na 20 % pod úrovní předpokladu 
v roce 2007. 
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3) Cíl pro SRN byl upraven tak, aby 
zohledňoval vnitrostátní německý 
Energykoncept, který stanovuje cíl snížení 
o 20 % primární energie ve srovnání s rokem 
2008; cíl pro Francii byl upraven tak, aby 
zohledňoval převodní koeficient 1,63 mezi 
konečnou a primární spotřebou energie; cíl 
pro Itálii byl upraven tak, aby zohledňoval 
nepřesné prognózy učiněné podle modelu 
PRIMES 2007. 
4) Rozdíl 47,45 Mtoe mezi odhadovaným cílem 
EU do roku 2020 (součet vnitrostátních cílů 
po úpravě) a hlavní cíl EU – vyžadující snížení 
spotřeby primární energie v EU minimálně 
o 368 Mtoe v roce 2020 – byl rovnoměrně 
rozložen mezi členské státy, které budou 
spotřebovávat v roce 2020 více než 50 Mtoe 
primární energie. Sedm členských států proto 
bude muset vyvinout obzvláštní úsilí, aby 
snížily svou spotřebu energie do roku 2020 
o 4,3 %.
5) Členské státy, které musí vyvinout větší úsilí 
s ohledem na svou spotřebu primární energie 
v roce 2020 než v rámci 20% paušálního 
snížení založeného na modelu PRIMES 2007. 

B. Orientační plán
Orientační plán uvedený v čl. 3 odst. 
2 dodržuje při plnění cíle každého 
členského státu stanoveného pro 
úsporu primární energie do roku 
2020 následující postup:
25 %* (S2020) v roce 2014; 
50 %* (S2020) v roce 2016; 
75 %* (S2020) v roce 2018; 
kde
S2020 = úspora energie daného 
členského státu v roce 2020 uvedená 
v pravém sloupci tabulky v části A.

Or. en
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Odůvodnění

Member States have set energy saving targets in their National Reform Programmes, and/or 
at national level. The gap between the estimated EU 2020 target (sum of national targets) and 
the EU headline target - requiring a reduction of EU primary energy consumption of at least 
368 Mtoe in 2020 -, has been equally (-4.3%) distributed amongst the seven biggest energy 
consumers.To ensure that the 2020 saving targets are achieved, Member States should work 
towards an indicative trajectory tracing a path towards the achievement of their targets. It 
will allow the Commission to make the necessary monitoring and verification towards the 
achievement of the overall EU energy saving target. The Rapporteur is of the opinion that this 
path could be a linear one.

Pozměňovací návrh 1555
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Příloha -I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA -I

Vnitrostátní cíle pro úsporu energie

A. Vnitrostátní cíl pro úsporu energie pro rok 2020 (primární energie)

Minimální cíl 
pro úsporu 
energie –
Snížení 
spotřeby 
primární 

energie do roku 
2020 (Mtoe)

Minimální cíl 
pro úsporu 
energie –
Snížení 
spotřeby 
primární 

energie do roku 
2025 (Mtoe)

Minimální cíl 
pro úsporu 
energie –
Snížení 
spotřeby 
primární 

energie do roku 
2030 (Mtoe)

Belgie bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Bulharsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Česká republika bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Dánsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Německo bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno
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Estonsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Irsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Řecko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Španělsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Francie bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Itálie bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Kypr bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Lotyšsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Litva bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Lucembursko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Maďarsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Malta bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Nizozemsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Rakousko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Polsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Portugalsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Rumunsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Slovinsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Slovenská 
republika

bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Finsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Švédsko bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

Spojené 
království

bude upřesněno bude upřesněno bude upřesněno

EU 368 bude upřesněno bude upřesněno

Or. en

Pozměňovací návrh 1556
Fiona Hall, Corine Lepage
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Návrh směrnice
Příloha -I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA -I

Vnitrostátní úrovně spotřeby primární energie v roce 2020 nezbytné pro splnění cíle pro 
úsporu energie v EU o 20 %

Členské státy použijí při stanovení cílů uvedených v čl. 3 odst. 1 následující hodnoty. Pokud 
se některý z členských států předkládající cíl odchyluje od hodnoty v tabulce, poskytne 
patřičné odůvodnění. 

Členský stát Spotřeba primární energie v Mtoe

2007 Předpoklad 
do roku 

2020

–20% Absolutní 
snížení

Belgie 50,2 53,4 42,7 10,7 

Bulharsko 19,3 21,8 17,4 4,4 

Česká republika 43,6 45,6 36,5 9,1 

Dánsko 20,2 20,0 16,0 4,0 

Německo 314,9 299,9 239,9 60,0 

Estonsko 5,9 5,6 4,5 1,1 

Irsko 15,8 18,7 14,9 3,7 

Řecko 32,6 36,0 28,8 7,2 

Španělsko 138,9 162,8 130,3 32,6 

Francie 254,8 276,4 221,1 55,3 

Itálie 173,3 208,8 167,0 41,8 

Kypr 2,7 2,8 2,2 0,6 

Lotyšsko 4,7 6,8 5,5 1,4 

Litva 7,8 9,7 7,8 1,9 

Lucembursko 4,6 5,6 4,5 1,1 

Maďarsko 24,7 29,6 23,7 5,9 
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Malta 0,9 0,9 0,7 0,2 

Nizozemsko 70,3 75,7 60,6 15,1 

Rakousko 32,0 36,4 29,1 7,3 

Polsko 93,1 109,8 87,9 22,0 

Portugalsko 23,8 30,0 24,0 6,0 

Rumunsko 37,5 50,1 40,1 10,0 

Slovinsko 7,0 8,8 7,0 1,8 

Slovenská republika 16,8 20,3 16,3 4,1 

Finsko 36,2 37,4 29,9 7,5 

Švédsko 48,1 55,8 44,6 11,2 

Spojené království 212,2 213,5 170,8 42,7 

EU27 1692,0 1842,1 1473,6 368,4 

Or. en

Odůvodnění

Cíl pro úsporu energie do roku 2020 na úrovni EU byl odvozen uplatněním 20% snížení na 
předpokládanou úroveň spotřeby primární energie v roce 2020. Uvedená tabulka používá 
stejnou metodu ve vztahu k prognózovaným úrovním spotřeby primární energie za každý 
členský stát. Model, který je použitý pro projekci referenční spotřeby, zohledňuje činitele 
makroekonomického vývoje spotřeby energie. Výsledné úrovně spotřeby v roce 2020 proto 
představují spravedlivé podíly úsilí vyžadovaného od každého členského státu s cílem splnit 
cíle této směrnice, jak jsou stanoveny v článku 1.

Pozměňovací návrh 1557
Francisco Sosa Wagner

Návrh směrnice
Příloha -I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA -I

Členský stát Spotřeba primární 
energie v roce 2007

Spotřeba primární 
energie v roce 2020
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Belgie 50,2 40,2

Bulharsko 19,3 15,4

Česká republika 43,6 34,9

Dánsko 20,2 16,2

Německo 314,9 251,9

Estonsko 5,9 4,7

Irsko 15,8 12,6

Řecko 32,6 26,1

Španělsko 138,9 111,1

Francie 254,8 203,8

Itálie 173,3 138,6

Kypr 2,7 2,2

Lotyšsko 4,7 3,8

Litva 7,8 6,2

Lucembursko 4,6 3,7

Maďarsko 24,7 19,8

Malta 0,9 0,7

Nizozemsko 70,3 56,2

Rakousko 32,0 25,6

Polsko 93,1 74,5

Portugalsko 23,8 19,0

Rumunsko 37,5 30,0

Slovinsko 7,0 5,6

Slovenská republika 16,8 13,4

Finsko 36,2 29,0

Švédsko 48,1 38,5

Spojené království 212,2 169,8

EU 1691,9 1353,5

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy použijí při stanovení cílů uvedených v čl. 3 odst. 1 tyto hodnoty. Pokud se 
některý z členských států předkládající cíl odchyluje od hodnoty v tabulce, poskytne patřičné 
odůvodnění.

Pozměňovací návrh 1558
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha -I (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA -I

Vnitrostátní cíle pro úsporu energie

Spotřeba primární energie v Mtoe
Členský stát 2007 Předpoklad do 

roku 2020
Snížení ve výši Absolutní snížení

Belgie 50,2 53,4 bude upřesněno bude upřesněno

Bulharsko 19,3 21,8 bude upřesněno bude upřesněno

Česká republika 43,6 45,6 bude upřesněno bude upřesněno

Dánsko 20,2 20,0 bude upřesněno bude upřesněno

Německo 314,9 299,9 bude upřesněno bude upřesněno

Estonsko 5,9 5,6 bude upřesněno bude upřesněno

Irsko 15,8 18,7 bude upřesněno bude upřesněno

Řecko 32,6 36,0 bude upřesněno bude upřesněno

Španělsko 138,9 162,8 bude upřesněno bude upřesněno

Francie 254,8 276,4 bude upřesněno bude upřesněno

Itálie 173,3 208,8 bude upřesněno bude upřesněno

Kypr 2,7 2,8 bude upřesněno bude upřesněno

Lotyšsko 4,7 6,8 bude upřesněno bude upřesněno
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Litva 7,8 9,7 bude upřesněno bude upřesněno

Lucembursko 4,6 5,6 bude upřesněno bude upřesněno

Maďarsko 24,7 29,6 bude upřesněno bude upřesněno

Malta 0,9 0,9 bude upřesněno bude upřesněno

Nizozemsko 70,3 75,7 bude upřesněno bude upřesněno

Rakousko 32,0 36,4 bude upřesněno bude upřesněno

Polsko 93,1 109,8 bude upřesněno bude upřesněno

Portugalsko 23,8 30,0 bude upřesněno bude upřesněno

Rumunsko 37,5 50,1 bude upřesněno bude upřesněno

Slovinsko 7,0 8,8 bude upřesněno bude upřesněno

Slovenská 
republika 16,8 20,3 bude upřesněno bude upřesněno

Finsko 36,2 37,4 bude upřesněno bude upřesněno

Švédsko 48,1 55,8 bude upřesněno bude upřesněno

Spojené 
království 212,2 213,5 bude upřesněno bude upřesněno

EU 1691,9 1842,2 bude upřesněno bude upřesněno

Or. en

Odůvodnění

Spotřeba energie v roce 2007 a prognózy modelu PRIMES na rok 2020. Skutečná snížení jsou 
ponechána nevyplněná, tak aby bylo možno o nich vést debatu, ve které bude stanoveno, jak 
bude údaj k úsporám dělený mezi jednotlivé členské státy.

Pozměňovací návrh 1559
Adam Gierek

Návrh směrnice
Příloha I – část B – písm. b – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

C je poměr elektřiny a tepla; C je poměr mezi elektřinou získanou a 
celkovým množstvím tepla včetně 
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zohlednění další konverze;

Or. pl

Odůvodnění

Vyjasnění.

Pozměňovací návrh 1560
Vicky Ford

Návrh směrnice
Příloha I – část I – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) členské státy mohou v odůvodněných 
případech použít jiné tempo;

Or. en

Pozměňovací návrh 1561
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha I – část III 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při provádění a uplatňování obecných 
zásad pro výpočet elektřiny vyráběné 
kombinovanou výrobou členské státy 
použijí podrobné pokyny stanovené 
rozhodnutím 2008/952/ES38.

Při provádění a uplatňování obecných 
zásad pro výpočet elektřiny vyráběné 
kombinovanou výrobou členské státy 
použijí podrobné pokyny stanovené 
manuálem pro stanovení kombinované 
výroby tepla a elektřiny 
(CEN/CENELEC-CWA 45547) či pokyny 
k provádění směrnice 2004/8/ES 
o kombinované výrobě tepla a elektřiny 
vydané v březnu 2007.

Or. en
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Odůvodnění

Metoda výpočtu založená na směrnici 2008/952/ES není dostatečně přesná a neposkytuje 
žádný výpočet rovnítka; navrhujeme proto tyto dva manuály, které uvádějí podrobné metody 
výpočtu a příklady. 

Pozměňovací návrh 1562
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Holger 
Krahmer, Krišjānis Kariņš, Jolanta Emilia Hibner, 

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Ia

Metodika výpočtu pro vnitrostátní cíle 
energetické účinnosti

Při navrhování vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti Komise použije 
referenční úroveň pro odhad spotřeby 
primární energie v roce 2020 v rámci 
modelu PRIMES z roku 2007 a přihlíží ke 
zvláštním charakteristikám, jako je 
vnitrostátní hospodářská struktura, 
relativní výchozí pozice a klimatické 
podmínky. Použije se tato metodika:
Referenční prognózy PRIMES 2007 pro 
rok 2020 v Mtoe – 20 % úspor.
Absolutní cíle snížení do roku 2020 ve 
srovnání s mírou spotřeby primární 
energie v roce 2007 zahrnují opravné 
faktory pro následující kategorie:
– maximální limit snížení u skupiny devíti 
zemí EU s nejnižším reálným příjmem 
domácností na osobu (L9[1]),
– maximální limit snížení u skupiny 
15 zemí způsobilých v rámci Fondu 
soudržnosti (C15),
– maximální limit snížení u každé země,
– minimální limit snížení u každé země 
nezpůsobilé v rámci Fondu soudržnosti 
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(EU-27 mínus C15[2]),
– minimální limit snížení u každé země 
způsobilé v rámci Fondu soudržnosti 
(C15),
– maximální limit absolutního zvýšení 
energetické spotřeby.
Členské státy mohou v souladu s čl. 3 
odst. 1 svůj národní cíl snížení energetické 
náročnosti vyjádřený z hlediska 
absolutního snížení převést na cíl snížení 
energetické náročnosti vyjádřený v tunách 
ropného ekvivalentu spotřeby primární 
energie na milion eur hrubého domácího 
produktu (vyjádřeno v cenách roku 2005).
_________________
[1] K zemím L9 patří: Bulharsko, 
Rumunsko, Lotyšsko, Polsko, Estonsko, 
Maďarsko, Litva, Slovensko a Česká 
republika. Viz Eurostat, Statistika 
v kostce, 16/2011.
[2] Země C15: země L9 a Slovinsko, 
Portugalsko, Malta, Řecko, Kypr a 
Španělsko.

Or. en

Pozměňovací návrh 1563
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Příloha II – písm. a – odrážka 2 a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– výroba ze spalovacích jednotek 
určených na zpracování pevného 
komunálního odpadu, jestliže je jejich 
energetická účinnost rovna či vyšší než 
prahové hodnoty uvedené v příloze II R1* 
směrnice 2008/98/ES o odpadech.

Or. en



PE475.997 58/98 AM\884003CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1564
Adam Gierek

Návrh směrnice
Příloha II – písm. b – pododstavec 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

CHP Eη je elektrická účinnost 
kombinované výroby určená jako roční 
výroba elektřiny vyráběné kombinovanou 
výrobou dělená spotřebou paliva použitého 
k výrobě objemu výroby užitečného tepla i 
elektřiny pocházejících z kombinované 
výroby. Pokud kogenerační jednotka 
vyrábí mechanickou energii, roční výroba 
elektřiny vyráběné kombinovanou výrobou 
může být zvýšena o dodatečný prvek, který 
představuje množství elektřiny rovnající se 
této mechanické energii. Tento dodatečný 
prvek nezakládá právo na vydání záruk 
původu podle čl. 10 odst. 10.

(Netýká se českého znění)

Or. pl

Odůvodnění

(Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 1565
Adam Gierek

Návrh směrnice
Příloha II – písm. b – pododstavec 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ref Eη je referenční hodnota účinnosti pro 
oddělenou výrobu elektřiny.

(Netýká se českého znění)

Or. pl
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Odůvodnění

(Netýká se českého znění)

Pozměňovací návrh 1566
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha II – písm. f – pododstavec 2 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Referenční hodnoty pro oddělenou 
výrobu elektřiny a tepla odrážejí 
průměrnou zátěž kogeneračního zařízení 
v referenčním období.

Or. en

Odůvodnění

Výraznější využití obnovitelných energií by mohlo přinést situaci, kdy budou vysoce účinné 
elektrárny fungovat jen za částečného zatížení. Takový provoz za částečného zatížení povede 
k poklesu účinnosti elektrárny. Měl by být zaveden koeficient pro referenční hodnotu výroby 
elektřiny odděleně, který by odrážel provozní zatížení zařízení pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 1567
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Příloha III – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Požadavky na energetickou účinnost pro 
nákup výrobků, služeb a budov veřejnými 
subjekty

Požadavky na energetickou účinnost pro 
nákup nebo pronájem výrobků, služeb a 
budov veřejnými subjekty

Or. en

Pozměňovací návrh 1568
Vicky Ford
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Návrh směrnice
Příloha III – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí:

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy a zohledňují při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou a 
praktickou proveditelnost a technickou 
způsobilost, jakož i dostatečnou 
konkurenci, musí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1569
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha III – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí:

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí prostřednictvím 
stanovení požadavků na energetickou 
náročnost jakožto technických specifikací:

Or. en

Odůvodnění

Stanovení mechanismů pro zařazení požadavků na energetickou náročnost při zadávání 
veřejných zakázek přispívá k větší právní jistotě veřejných orgánů. Využití technických 
specifikací je tou nejúčinnější cestou pro zajištění toho, že budou nakupovány energeticky 
účinné výrobky, služby a budovy.

Pozměňovací návrh 1570
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Příloha III – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
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služby nebo budovy, musí: služby nebo budovy, musí se zohledněním 
nákladové efektivnosti, jakož i dostatečné 
konkurence:

Or. en

Pozměňovací návrh 1571
Hermann Winkler

Návrh směrnice
Příloha III – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí:

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky,
služby nebo budovy, musí, do té míry, jak 
to stav veřejných financí a zásada 
hospodářské životaschopnosti dovolují:

Or. de

Pozměňovací návrh 1572
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, 
Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha III – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí:

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, dostatečně zohlední 
tyto hlavní zásady:

Or. en

Pozměňovací návrh 1573
Markus Pieper, Hermann Winkler

Návrh směrnice
Příloha III – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí:

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, s přihlédnutím 
k zásadě hospodářské životaschopnosti
musí:

Or. de

Pozměňovací návrh 1574
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Příloha III – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí:

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, dostatečně zohlední 
tyto hlavní zásady:

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 5 musí být zadávání veřejných zakázek schopno 
kromě energetické účinnosti zohlednit i další faktory, tak aby bylo možné výběrová kritéria 
vhodně vážit a mohla být dostatečně zohledněna hospodářská životaschopnost.

Pozměňovací návrh 1575
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Příloha III – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí:

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, by měly:

Or. ro
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Pozměňovací návrh 1576
Marian-Jean Marinescu

Návrh směrnice
Příloha III – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Veřejné subjekty, které nakupují výrobky, 
služby nebo budovy, musí:

Veřejné subjekty, které nakupují nebo 
najímají výrobky, služby nebo budovy, 
musí:

Or. en

Pozměňovací návrh 1577
Vicky Ford

Návrh směrnice
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1578
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
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směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující kritéria
nejvyšší třídy energetické účinnosti;
Veřejné subjekty mohou zohledňovat 
nákladovou efektivnost a ekonomickou 
proveditelnost prostřednictvím použití 
kritérií pro zadání zakázky, kde bude mít 
kritérium energetické náročnosti 
přinejmenším stejnou váhu jako kritérium 
ceny;

Or. en

Odůvodnění

Stanovení mechanismů pro zařazení požadavků na energetickou náročnost při zadávání 
veřejných zakázek přispívá k větší právní jistotě veřejných orgánů. Využití technických 
specifikací je tou nejúčinnější cestou pro zajištění toho, že budou nakupovány energeticky 
účinné výrobky, služby a budovy. V zájmu zohlednění aspektu nákladové efektivnosti a 
ekonomické proveditelnosti výrobků uvedených pod písmenem a) mohou veřejné orgány 
použít kritéria pro zadání zakázky.

Pozměňovací návrh 1579
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti s výhradou minimálně tří 
vnitrostátních dodavatelů a větší 
nákladovou efektivnost v průběhu 
životního cyklu v následující dostupné 
třídě energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 1580
Angelika Niebler
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Návrh směrnice
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
měly by nakupovat výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom dostatečně 
v příslušných fázích výběrového či 
zadávacího řízení nákladovou efektivnost, 
ekonomickou proveditelnost a technickou 
způsobilost, jakož i dostatečnou 
konkurenci;

Or. de

Odůvodnění

Další kritéria uváděná spolu s energetickou účinností mohou být v různých fázích výběrového 
či zadávacího řízení významná, a měla by jim tudíž být v různých fázích dána různá váha.

Pozměňovací návrh 1581
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh směrnice
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom technickou 
způsobilost, jakož i dostatečnou 
konkurenci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1582
Gaston Franco

Návrh směrnice
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat výrobky splňující kritérium 
nejvyšších tříd energetické účinnosti a 
zohledňovat při tom nákladovou 
efektivnost, ekonomickou proveditelnost a 
technickou způsobilost, jakož i dostatečnou 
konkurenci;

Or. fr

Pozměňovací návrh 1583
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Vladimir Urutchev, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Werner Langen, Jan Březina, Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
veřejné subjekty by měly nakupovat pouze 
výrobky splňující kritérium nejvyšší třídy 
energetické účinnosti a zohledňovat při 
tom nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1584
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat v zásadě výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1585
Frédérique Ries

Návrh směrnice
Příloha III – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
jakož i dostatečnou konkurenci;

a) pokud výrobek spadá do působnosti aktu 
v přenesené pravomoci přijatého podle 
směrnice 2010/30/EU nebo prováděcí 
směrnice Komise ke směrnici 92/75/EHS, 
nakupovat pouze výrobky splňující 
kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti a zohledňovat při tom 
nákladovou efektivnost, dopad na zdraví, 
ekonomickou proveditelnost a technickou 
způsobilost, jakož i dostatečnou 
konkurenci;

Or. en

Odůvodnění

Zdravotní hlediska je rovněž třeba vzít při rozhodování o nákupech v úvahu, aby se například 
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usnadnil nákup výrobků, které neobsahují látky, jež mají škodlivé účinky na zdraví člověka.

Pozměňovací návrh 1586
Ioan Enciu

Návrh směrnice
Příloha III – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud výrobek, který nespadá do bodu 
a), spadá do působnosti prováděcího 
opatření v rámci směrnice 2009/125/ES 
přijatého po vstupu této směrnice 
v platnost, nakupovat pouze výrobky 
splňující kritéria energetické účinnosti 
stanovená v uvedeném prováděcím 
opatření;

b) pokud výrobek, který nespadá do bodu 
a), spadá do působnosti prováděcího 
opatření v rámci směrnice 2009/125/ES 
přijatého po vstupu této směrnice 
v platnost, nakupovat v zásadě výrobky 
splňující kritéria energetické účinnosti 
stanovená v uvedeném prováděcím 
opatření;

Or. ro

Pozměňovací návrh 1587
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Holger Krahmer, 
Vladimir Urutchev

Návrh směrnice
Příloha III – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) pokud výrobek, který nespadá do bodu 
a), spadá do působnosti prováděcího 
opatření v rámci směrnice 2009/125/ES 
přijatého po vstupu této směrnice 
v platnost, nakupovat pouze výrobky 
splňující kritéria energetické účinnosti 
stanovená v uvedeném prováděcím 
opatření;

b) pokud výrobek, který nespadá do bodu 
a), spadá do působnosti prováděcího 
opatření v rámci směrnice 2009/125/ES 
přijatého po vstupu této směrnice 
v platnost, veřejné subjekty by měly 
nakupovat pouze výrobky splňující kritéria 
energetické účinnosti stanovená 
v uvedeném prováděcím opatření;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1588
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Příloha III – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nakupovat výrobky pro vybavení 
kanceláří spadající do působnosti 
rozhodnutí Rady [2006/1005/EC39], jež 
splňují požadavky energetické účinnosti 
neustupující v náročnosti požadavkům 
uvedeným v příloze C dohody tvořící 
přílohu uvedeného rozhodnutí;

c) měly by nakupovat výrobky pro 
vybavení kanceláří spadající do působnosti 
rozhodnutí Rady [2006/1005/EC], jež 
splňují požadavky energetické účinnosti 
neustupující v náročnosti požadavkům 
uvedeným v příloze C dohody tvořící 
přílohu uvedeného rozhodnutí;

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 5 musí být zadávání veřejných zakázek schopno 
kromě energetické účinnosti zohlednit i další faktory, tak aby bylo možné výběrová kritéria 
vhodně vážit a mohla být dostatečně zohledněna hospodářská životaschopnost.

Pozměňovací návrh 1589
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha III – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nakupovat výrobky pro vybavení
kanceláří spadající do působnosti 
rozhodnutí Rady [2006/1005/EC ], jež 
splňují požadavky energetické účinnosti 
neustupující v náročnosti požadavkům 
uvedeným v příloze C dohody tvořící 
přílohu uvedeného rozhodnutí;

c) veřejné subjekty by měly nakupovat 
výrobky pro vybavení kanceláří spadající 
do působnosti rozhodnutí Rady 
[2006/1005/EC ], jež splňují požadavky 
energetické účinnosti neustupující 
v náročnosti požadavkům uvedeným 
v příloze C dohody tvořící přílohu 
uvedeného rozhodnutí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1590
Bernd Lange

Návrh směrnice
Příloha III – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) pokud uvádějí vnitrostátní normy 
energetické účinnosti a/nebo systémy pro 
označování energetické účinnosti zařízení 
informačních a komunikačních 
technologií jako účinnější, než je popsáno 
v příloze III oddílu, 1 písm. a) a b) této 
směrnice, pak taková zařízení musí 
nakupovat veřejné subjekty.

Or. de

Odůvodnění

Cílem je dosáhnout co možná největšího zlepšení energetické účinnosti. Za tím účelem musejí 
být používána taková zařízení informačních a komunikačních technologií, která členské státy 
považují právě za zařízení vysoce účinná.

Pozměňovací návrh 1591
Ivo Belet

Návrh směrnice
Příloha III – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nakupovat pouze pneumatiky, jež 
splňují kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti paliv definované nařízením (ES) 
č. 1222/20094040. Tento požadavek 
nebrání veřejným subjektům, aby 
v případech odůvodněných bezpečností 
nebo důvody veřejného zdraví nakupovaly 
pneumatiky v nejvyšší třídě přilnavosti za 
mokra nebo nejvyšší třídě vnějšího hluku 
odvalování;

d) nakupovat pouze pneumatiky, jež 
splňují kritérium článku 10 nařízení (ES) 
č. 1222/20094040, jsou-li dodávány na trh;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1592
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Příloha III – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nakupovat pouze pneumatiky, jež 
splňují kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti paliv definované nařízením (ES) 
č. 1222/200940. Tento požadavek nebrání 
veřejným subjektům, aby v případech 
odůvodněných bezpečností nebo důvody 
veřejného zdraví nakupovaly pneumatiky 
v nejvyšší třídě přilnavosti za mokra nebo 
nejvyšší třídě vnějšího hluku odvalování;

d) měly by nakupovat pouze pneumatiky, 
jež splňují kritérium nejvyšší třídy 
energetické účinnosti paliv definované 
nařízením (ES) č. 1222/200940. Tento 
požadavek nebrání veřejným subjektům, 
aby v případech odůvodněných 
bezpečností nebo důvody veřejného zdraví 
nakupovaly pneumatiky v nejvyšší třídě 
přilnavosti za mokra nebo nejvyšší třídě 
vnějšího hluku odvalování;

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 5 musí být zadávání veřejných zakázek schopno 
kromě energetické účinnosti zohlednit i další faktory, tak aby bylo možné výběrová kritéria 
vhodně vážit a mohla být dostatečně zohledněna hospodářská životaschopnost.

Pozměňovací návrh 1593
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha III – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) nakupovat pouze pneumatiky, jež 
splňují kritérium nejvyšší třídy energetické 
účinnosti paliv definované nařízením (ES) 
č. 1222/20094040. Tento požadavek 
nebrání veřejným subjektům, aby 
v případech odůvodněných bezpečností 

d) veřejné subjekty by měly nakupovat 
pouze pneumatiky, jež splňují kritérium 
nejvyšší třídy energetické účinnosti paliv 
definované nařízením (ES) č. 
1222/200940. Tento požadavek nebrání 
veřejným subjektům, aby v případech 
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nebo důvody veřejného zdraví nakupovaly 
pneumatiky v nejvyšší třídě přilnavosti za 
mokra nebo nejvyšší třídě vnějšího hluku 
odvalování;

odůvodněných bezpečností nebo důvody 
veřejného zdraví nakupovaly pneumatiky 
v nejvyšší třídě přilnavosti za mokra nebo 
nejvyšší třídě vnějšího hluku odvalování;

Or. en

Pozměňovací návrh 1594
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Příloha III – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d);

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1595
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Příloha III – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d);

e) mohou při vypisování veřejných soutěží 
na dodávky služeb vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d);

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 5 musí být zadávání veřejných zakázek schopno 
kromě energetické účinnosti zohlednit i další faktory, tak aby bylo možné kritéria výběru 
vhodně vážit a mohla být dostatečně zohledněna hospodářská životaschopnost.
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Pozměňovací návrh 1596
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha III – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d);

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až c);

Or. de

Odůvodnění

V odvětví dopravy je téměř nemožné – nebo mimořádně nákladné – ověřovat, zda 
poskytovatelé služeb používají pneumatiky nejvyšší energetické účinnosti. Proto by měl být 
odkaz na písmeno d) vypuštěn. 

Pozměňovací návrh 1597
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha III – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d);

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d); při soutěžení smluv 
na služby zváží veřejné orgány možnost 
uzavření dlouhodobých smluv 
o energetické náročnosti, jak je uvedeno 
v čl. 14 písm. b);

Or. en
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Odůvodnění

Důležitou součástí této směrnice je, aby se posílil trh s energetickými službami, a tak se 
podpořily investice soukromého kapitálu do energetické účinnosti. Z toho důvodu je nezbytné, 
aby byly veřejné subjekty povzbuzovány k tomu, aby mezi jinými opatřeními k dosažení 
povinných úspor energie využívaly smlouvy o energetické náročnosti.

Pozměňovací návrh 1598
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Lena Kolarska-Bobińska, 
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, 
Holger Krahmer

Návrh směrnice
Příloha III – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) při vypisování veřejných soutěží na 
dodávky služeb vyžadovat, aby 
poskytovatelé služeb při poskytování 
dotyčných služeb používali pouze výrobky, 
jež splňují požadavky uvedené 
v písmenech a) až d);

e) veřejné subjekty by při vypisování 
veřejných soutěží na dodávky služeb měly
vyžadovat, aby poskytovatelé služeb při 
poskytování dotyčných služeb používali 
pouze výrobky, jež splňují požadavky 
uvedené v písmenech a) až d);

Or. en

Pozměňovací návrh 1599
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Příloha III – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nakupovat nebo najímat pouze budovy, 
jež splňují alespoň minimální požadavky 
energetické náročnosti podle čl. 4 odst. 1. 
Plnění těchto požadavků se ověří pomocí 
certifikátů energetické náročnosti podle 
článku 11 směrnice 2010/31/EU.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1600
Bernd Lange

Návrh směrnice
Příloha III – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nakupovat nebo najímat pouze budovy, 
jež splňují alespoň minimální požadavky 
energetické náročnosti podle čl. 4 odst. 1. 
Plnění těchto požadavků se ověří pomocí 
certifikátů energetické náročnosti podle 
článku 11 směrnice 2010/31/EU.

f) brát v potaz jejich třídu energetické 
účinnosti jako povinné kritérium při 
nakupování nebo najímání budov, 
přičemž dostatečně zohlední nákladovou 
efektivnost, ekonomickou proveditelnost a 
technickou způsobilost, jakož i 
konkurenci v oblasti, která spadá do 
působnosti dotyčného místního orgánu. 
Plnění těchto požadavků se ověří pomocí 
certifikátů energetické náročnosti podle 
článku 11 směrnice 2010/31/EU.

Or. de

Pozměňovací návrh 1601
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha III – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nakupovat nebo najímat pouze budovy, 
jež splňují alespoň minimální požadavky 
energetické náročnosti podle čl. 4 odst. 1. 
Plnění těchto požadavků se ověří pomocí 
certifikátů energetické náročnosti podle 
článku 11 směrnice 2010/31/EU.

f) aniž by byl dotčen čl. 9 odst. 1 směrnice 
2010/31/EU, nakupovat nebo najímat 
pouze budovy, jež splňují alespoň 
požadavky stanovené v nejvyšší třídě
energetické účinnosti, jak jsou stanoveny 
v zemi, kde je budova umístěna. Plnění 
těchto požadavků se ověří pomocí 
certifikátů energetické náročnosti podle 
článku 11 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1602
Lena Kolarska-Bobińska
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Návrh směrnice
Příloha III – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nakupovat nebo najímat pouze budovy, 
jež splňují alespoň minimální požadavky 
energetické náročnosti podle čl. 4 odst. 1. 
Plnění těchto požadavků se ověří pomocí 
certifikátů energetické náročnosti podle 
článku 11 směrnice 2010/31/EU.

f) nakupovat nebo uzavírat nové nájemní 
smlouvy pouze pro budovy, jež splňují 
alespoň minimální požadavky energetické 
náročnosti podle čl. 4 odst. 1 nebo je 
budou splňovat v době, kdy bude objekt 
obýván. Plnění těchto požadavků se ověří 
pomocí certifikátů energetické náročnosti 
podle článku 11 směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1603
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Příloha III – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nakupovat nebo najímat pouze budovy, 
jež splňují alespoň minimální požadavky 
energetické náročnosti podle čl. 4 odst. 1. 
Plnění těchto požadavků se ověří pomocí 
certifikátů energetické náročnosti podle 
článku 11 směrnice 2010/31/EU.

f) měly by nakupovat nebo najímat pouze 
budovy, jež splňují alespoň minimální 
požadavky energetické náročnosti podle čl. 
4 odst. 1. Plnění těchto požadavků se ověří 
pomocí certifikátů energetické náročnosti 
podle článku 11 směrnice 2010/31/EU.

Or. de

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacím návrhem k článku 5 musí být zadávání veřejných zakázek schopno 
kromě energetické účinnosti zohlednit i další faktory, tak aby bylo možné výběrová kritéria 
vhodně vážit a mohla být dostatečně zohledněna hospodářská životaschopnost.

Pozměňovací návrh 1604
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Françoise Grossetête, Bogdan Kazimierz 
Marcinkiewicz, Jan Březina, Werner Langen, Vladimir Urutchev, Holger Krahmer
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Návrh směrnice
Příloha III – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) nakupovat nebo najímat pouze budovy, 
jež splňují alespoň minimální požadavky 
energetické náročnosti podle čl. 4 odst. 1. 
Plnění těchto požadavků se ověří pomocí 
certifikátů energetické náročnosti podle 
článku 11 směrnice 2010/31/EU.

f) veřejné subjekty by měly nakupovat 
nebo najímat pouze budovy, jež splňují 
alespoň minimální požadavky energetické 
náročnosti podle čl. 4 odst. 1. Plnění těchto 
požadavků se ověří pomocí certifikátů
energetické náročnosti podle článku 11 
směrnice 2010/31/EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 1605
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Příloha III – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těmito požadavky nejsou dotčeny články 
stanovené ve směrnici 2004/18/ES a 
směrnici 2004/17/ES ani jakékoli 
případné budoucí revize těchto směrnic.
V případě odlišné úpravy mají uvedené 
směrnice před touto přílohou přednost.

Or. en

Pozměňovací návrh 1606
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Příloha III – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Není-li možné v případě výrobků 
uvedených pod písmeny a) až d) zajistit 
nákladovou efektivnost, ekonomickou 
proveditelnost a technickou způsobilost, 
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jakož i řádnou hospodářskou soutěž, 
mohou členské státy koupit další nejlépe 
dostupný produkt energetické účinnosti, 
u nějž jsou tyto podmínky splněny;

Or. en

Pozměňovací návrh 1607
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh směrnice
Příloha III – pododstavec 1 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

písmeno f) by se nemělo vztahovat na
nákup či nájem budov úředně chráněných 
jako součást vymezeného prostředí či 
vzhledem k jejich zvláštní architektonické 
či historické hodnotě;

Or. en

Pozměňovací návrh 1608
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha III – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Orgány EU si najmou či zakoupí pouze 
budovy, které splňují požadavky nejvyšší 
třídy energetické účinnost, jak jsou 
definovány v dané zemi, kde je budova 
umístěna,

Or. en

Pozměňovací návrh 1609
Ivo Belet
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Návrh směrnice
Příloha III – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týče dalších budov, které orgány EU 
v budoucnosti najmou či zakoupí, budou 
systematicky nakupovány či najímány 
budovy v nejlepší dostupné třídě 
energetické náročnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1610
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh směrnice
Příloha III – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Co se týče dalších budov, které orgány EU 
v budoucnosti najmou či zakoupí, budou 
systematicky nakupovány či najímány 
budovy v nejlepší dostupné třídě 
energetické náročnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 1611
András Gyürk

Návrh směrnice
Příloha IV – poznámka pod čarou 3

Znění navržené Komisí

[3] Použije se pro výpočet úspor energie vyjádřených v primární energii s využitím přístupu 
zdola nahoru založeného na konečně spotřebě energie. Pro úspory udané v kWh elektřiny 
mohou členské státy použít standardní koeficient 2,5. Členské státy mohou v odůvodněných 
případech použít jiný koeficient. 
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Pozměňovací návrh

[3] Použije se pro výpočet úspor energie vyjádřených v primární energii s využitím přístupu 
zdola nahoru založeného na konečně spotřebě energie. Pro úspory udané v kWh elektřiny 
mohou členské státy použít standardní koeficient 2,5 odrážející odhadovanou současnou 
průměrnou účinnost tepelných elektráren v EU. Členské státy v případě, že jsou elektrárny 
účinnější, použijí jiný koeficient a pravidelně jej upravují.

Or. en

Pozměňovací návrh 1612
Vicky Ford

Návrh směrnice
Příloha IV – poznámka pod čarou 3

Znění navržené Komisí

[3] Použije se pro výpočet úspor energie vyjádřených v primární energii s využitím přístupu 
zdola nahoru založeného na konečně spotřebě energie. Pro úspory udané v kWh elektřiny 
mohou členské státy použít standardní koeficient 2,5. Členské státy mohou v odůvodněných 
případech použít jiný koeficient. 

Pozměňovací návrh

[3] Použije se pro výpočet úspor energie vyjádřených v primární energii s využitím přístupu 
zdola nahoru založeného na konečně spotřebě energie. Pro úspory udané v kWh elektřiny 
mohou členské státy použít standardní koeficient 2,5 odrážející odhadovanou současnou 
průměrnou účinnost tepelných elektráren v EU. Členské státy mohou v odůvodněných 
případech použít jiný koeficient. Členské státy použijí jiný koeficient, pokud jsou zařízení 
účinnější. Ten musí být pravidelně přizpůsobován.

Or. en

Pozměňovací návrh 1613
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha IV – poznámka pod čarou 3
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Znění navržené Komisí

[3] Použije se pro výpočet úspor energie vyjádřených v primární energii s využitím přístupu 
zdola nahoru založeného na konečně spotřebě energie. Pro úspory udané v kWh elektřiny 
mohou členské státy použít standardní koeficient 2,5. Členské státy mohou v odůvodněných 
případech použít jiný koeficient. 

Pozměňovací návrh

[3] Použije se pro výpočet úspor energie vyjádřených v primární energii s využitím přístupu 
zdola nahoru založeného na konečně spotřebě energie. Pro úspory udané v kWh elektřiny 
mohou členské státy použít standardní koeficient 2,5. Členské státy mohou v odůvodněných 
případech či v případě, že byl jiný koeficient již zakotven ve vnitrostátní právní úpravě,
použít jiný koeficient.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by neměla kolidovat s již zakotvenými a užívanými definicemi pro převod elektřiny 
na vyjádření ve smyslu primární energie.

Pozměňovací návrh 1614
Henri Weber

Návrh směrnice
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 1615
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření zaměřená na krátkodobé vypouští se



PE475.997 82/98 AM\884003CS.doc

CS

úspory
Za opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory se považují tato:
a) distribuce nebo instalace energeticky 
účinných kompaktních fluorescenčních 
výbojek;
b) distribuce nebo instalace energeticky 
účinných sprchových hlavic;
c) energetické audity;
d) informační kampaně.

Or. en

Odůvodnění

Většina navrhovaných krátkodobých úspor již spadá pod ekodesign či by sama o sobě (jako 
například informační kampaně) žádné úspory nepřinesla, jelikož úspory nejčastěji vznikají 
z produktových kampaní (například v případě bílého zboží), s výjimkou několika iniciativ 
(například snížení vnitřní teploty, ztráty v pohotovostním režimu atd.), které často bývá 
obtížné a nezřídka hodně drahé posoudit.

Pozměňovací návrh 1616
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha V – návětí (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovení výše úspory energie nad 
míru přirozenou využijí členské státy 
následující postupy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1617
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1 – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory

1. Opatření, která nejsou započítávána do 
cíle stanoveného pro úspory energie

Or. en

Pozměňovací návrh 1618
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory se považují tato:

Z cíle v oblasti úspor energie se vylučují 
následující opatření:

Or. en

Pozměňovací návrh 1619
Fiona Hall

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) distribuce nebo instalace energeticky 
účinných kompaktních fluorescenčních 
výbojek;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1620
Vicky Ford

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) informační kampaně. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1621
Bernd Lange

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) distribuce nebo instalace domácích 
spotřebičů patřících do třídy s nejvyšší 
energetickou účinností, které dosáhly 
nejméně 15%, avšak nejvíce 30% průniku 
na trh;

Or. de

Odůvodnění

Spotřebiče, které dosáhly nejméně 15%, avšak nejvíce 30% průniku na trh, lze považovat za 
krátkodobé úspory energie.

Pozměňovací návrh 1622
Mario Pirillo

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) distribuce nebo instalace 
inteligentních měřičů;

Or. it

Pozměňovací návrh 1623
Britta Thomsen
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Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Výpočet úspor energie 2. Metodika pro úspory energie

Při výpočtu úspor energie v rámci 
vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti se 
zohlední doba životnosti opatření. Při 
výpočtu úspor energie v rámci 
vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti se 
zohlední doba životnosti opatření. 
Pro výpočet úspor energie pro účely čl. 6 
odst. 2 mohou odpovědné strany použít 
jednu nebo více těchto metod: 

Pro výpočet úspor energie pro účely čl. 6 
odst. 2 mohou odpovědné strany použít 
jednu nebo více těchto metod:

a) technicko-inženýrské odhady; a) uvažované úspory, s poukazem na 
výsledky předchozích nezávisle 
sledovaných energetických zlepšení 
v obdobných zařízeních. Při určování 
uvažovaných úspor se uplatní zásady 
stanovené v bodě 3. Generický přístup je 
v tomto případě definován jako „ex-ante“;

b) měření; b) měřené úspory, podle kterých se úspory 
z instalace opatření, nebo balíčku 
opatření určí zaznamenáváním 
skutečného snížení spotřeby energie 
s řádným zohledněním faktorů, jako je 
obydlenost, úroveň výroby a to, zda může 
počasí ovlivnit spotřebu. Generický 
přístup je v tomto případě definován jako 
„ex post“;

c) standardní hodnoty a doby životnosti, 
které členské státy stanovily podle jasných 
a rozumných kritérií. Tyto hodnoty se 
oznámí Komisi. Komise může požádat 
o úpravu těchto hodnot, pokud by 
pravděpodobně mohly narušit 
hospodářskou soutěž nebo pokud jsou 
méně ambiciózní než standardní hodnoty 
a doby životnosti uvedené v bodech 3 a 4; 

c) úspory v poměru v případech, kdy může 
být vhodné použít technicko-inženýrské 
odhady úspor, pokud stanovení 
spolehlivých měřených údajů pro 
konkrétní zařízení je obtížné nebo 
nepřiměřeně drahé, např. nahrazení 
kompresoru nebo elektrického motoru 
s odlišnou sazbou kWh, než pro jakou 
byly měřeny nezávislé údaje o úsporách.

d) standardní hodnoty a doby životnosti 
uvedené v bodech 3 a 4, pokud nebyly 

d) zkoumané úspory, kde se určuje reakce 
spotřebitele na poradenství, informační 
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stanoveny standardní hodnoty a doby 
životnosti na vnitrostátní úrovni. 

kampaně nebo na inteligentní měřič. 
Tento přístup je možné použít pouze pro 
úspory v důsledku změny spotřebitelského 
chování. Nelze jej použít u úspor 
v důsledku instalace fyzických opatření. 
Úspory z instalací by měly nastat buď ze 
seznamu uvažovaných úspor nebo 
z technicko-inženýrské metody. V případě 
zvolení uvažovaných úspor je použití 
technicko-inženýrských metod vyloučeno.

Or. en

Pozměňovací návrh 1624
Fiona Hall

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 – pododstavec 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) technicko-inženýrské odhady; a) úspory v poměru v případech, kdy může 
být vhodné použít technicko-inženýrské 
odhady úspor, pokud stanovení 
spolehlivých měřených údajů pro 
konkrétní zařízení je obtížné nebo 
nepřiměřeně drahé, např. nahrazení 
kompresoru nebo elektrického motoru 
s odlišnou sazbou kWh, než pro jakou 
byly měřeny nezávislé údaje o úsporách; 

Or. en

Pozměňovací návrh 1625
Fiona Hall

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 – pododstavec 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) uvažované úspory, s poukazem na 
výsledky předchozích nezávisle 
sledovaných energetických zlepšení 
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v obdobných zařízeních. Generický 
přístup je v tomto případě definován jako 
„ex-ante“;

Or. en

Pozměňovací návrh 1626
Fiona Hall

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) měření; b) měřené úspory, podle kterých se úspory 
z instalace opatření, nebo balíčku 
opatření, určí zaznamenáváním 
skutečného snížení spotřeby energie 
s řádným zohledněním faktorů, jako je 
obydlenost, úroveň výroby a to, zda může 
počasí ovlivnit spotřebu. Generický 
přístup je v tomto případě definován jako 
„ex-post“;

Or. en

Pozměňovací návrh 1627
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) měření; b) sledování v reálném čase, řízení a 
měření

Or. en

Pozměňovací návrh 1628
Bendt Bendtsen, Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 – pododstavec 2 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) měření; b) měření, zařízení pro měření

Or. en

Pozměňovací návrh 1629
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Zásady, které se uplatní při výpočtu 
úspor energie
Při určování úspor energie vyvolaných 
opatřeními na zvýšení energetické 
účinnosti se uplatní následující zásady:
a) lze započítat jedině další úspory 
překračující očekávaný výsledek úspor 
u průměrného výrobku uvedeného na trh. 
Při určování těchto dalších úspor bude 
náležitě zohledněno následující:
(i) převažující energetická náročnost a 
energetický štítek stavebních opatření (zdi, 
střechy, podlahy, okna a dveře) 
stávajícího fondu budov;
(ii) převažující právní úprava týkající 
se požadavků energetické náročnosti na 
nové budovy či vozidla nebo odstranění 
některých výrobků, například zákaz 
některých žhavých žárovek, přičemž 
normou jsou kompaktní fluorescenční 
žárovky;
(iii) minimální požadavky EU na 
energetickou náročnost pro výrobky 
související s energií, jak jsou stanoveny 
směrnicí EU o ekodesignu;
iv) převažující prodeje na trhu a trendy 
prodeje výrobků spotřebovávajících 
energii v členském státě, kde platí kritéria 
pro energetické označování;
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b) činnost povinné strany musí 
prokazatelně dostačovat k dosažení 
prohlašovaných úspor;
c) je třeba náležitě finančně zohlednit 
vyšší pohodlí či zpětný efekt ze zavedení 
opatření, například vyšší komfort plynoucí 
ze zateplovacích opatření;
d) úspory dosažené v rámci konečné 
energie mohou být prohlašovány více než 
jednou povinnou stranou, pouze pokud 
jsou dokladovány;
e) úspory dosažené díky dalším místním, 
regionálním, národním či nadnárodním 
politikám, například převažující právní 
úpravě budov, se započítat nesmí; 
f) s cílem zohlednit klimatické rozdíly 
mezi regiony se členské státy mohou 
rozhodnout, že přizpůsobí úspory energie 
standardní hodnotě či přizpůsobí odlišné 
úspory energie v souladu s teplotními 
rozdíly mezi regiony; přizpůsobení by 
mělo být upřesněno a schváleno Komisí 
nejpozději do tří měsíců od provedení této 
směrnice;
g) povedou-li opatření ke změně spotřeby 
více než jednoho druhu paliv, je třeba 
zohlednit obsah primární energie v tomto 
palivu, jak je stanoveno v příloze IV;
h) vypočet úspor energie přihlédne 
k životnímu cyklu opatření;
i) pokud opatření přinášejí rychlejší 
nahrazování zařízení, výrobků či částí 
budov, je třeba náležitě zohlednit trvání 
úspor energie ve srovnání se spotřebou 
energie původního vybavení, ovšem pouze 
pro zbývající část životního cyklu 
původního vybavení;
j) opatření povinných stran, ať už 
individuální či společná, jejichž cílem je 
dosáhnout trvalé změny výrobků, vybavení 
či trhů směrem k vyšší energetické 
účinnosti, jsou povolena;
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k) při podpoře zavádění opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti členské státy 
zajistí, aby byly zachovány standardy 
kvality výrobků, služeb a zařízení. Pokud 
takové standardy neexistují, budou 
členské státy spolupracovat s povinnými 
stranami na jejich zavedení.
Výpočet úspor energie bude revidován 
nejméně jednou za dva roky s cílem 
zohlednit regulační i technologický vývoj.

Or. en

Pozměňovací návrh 1630
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b) Oznámení metodiky
Členské státy oznámí Komisi podrobnosti 
o své metodice, kterou navrhly, pro 
realizaci systémů závazků v oblasti 
energetické účinnosti. V oznámení 
uvedou:
a) povinné strany;
b) cílová odvětví;
c) výše cíle pro úsporu energie;
d) doba trvání závazku;
e) kategorie způsobilých opatření;
f) metodika výpočtu, včetně toho, jak bude 
určován základ a další úspory;
g) doba životnosti opatření;
h) přijatý přístup v řešení odlišností 
klimatu v jednotlivých členských státech;
i) způsob vyřešení paliv s odlišným 
obsahem uhlíku a primární energie;
j) normy kvality;
k) protokoly o sledování a ověřování;
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l) protokoly o auditu.
Komise může požadovat změnu metodiky, 
dá-li se předpokládat, že by narušila 
hospodářskou soutěž, nebo pokud by byla 
méně přísná než odpovídající opatření 
v jiných členských státech.

Or. en

Pozměňovací návrh 1631
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1632
Vicky Ford

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 3 – bod 3.1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1633
Bernd Lange

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 3 – bod 3.1 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) DOMÁCÍ SUŠIČKY PRÁDLA
Od 1. prosince 2013
Třída A Uvažované úspory (kWh/rok) 
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bude upřesněno
Třída A + Uvažované úspory (kWh/rok) 
bude upřesněno
Třída A ++ Uvažované úspory (kWh/rok) 
bude upřesněno
Třída A +++ Uvažované úspory (kWh/rok) 
bude upřesněno

Or. de

Odůvodnění

Příloha V oddíl 3 by měla být v okamžiku přijetí směrnice v souladu s posledním vývojem 
dosaženým při zavádění energetických štítků. Právní úprava energetických štítků pro domácí 
sušičky prádla bude v přenesené pravomoci co nejdříve přijata, přičemž uvažované úspory by 
měly splňovat soubor konečných tříd energetické účinnosti .

Pozměňovací návrh 1634
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 3 – bod 3.2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jednotkové úspory energie při přechodu 
z žárovek42 na kompaktní zářivky 16 
kWh/rok

vypouští se

__________________
42 Žárovky nebo světelné zdroje 
s wolframovým žhavicím vláknem

Or. en

Pozměňovací návrh 1635
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 4
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Standardní doby životnosti
Opatření ke zvýšení 
energetické účinnosti 
výměnou komponentů

Standardní 
doba 
životnosti 
v letech

Kotel - kondenzační 20
Kotel – přímé vypouštění 20
Hořáky, olejové a plynové 10
Kontrolní zařízení 15-20
Řídící systém – centrální 15-25
Řídící systém – místní 
ovládání

15-25

Regulace vytápění: Regulační 
ventily, automatické

10

Měřiče 10

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 1636
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

PŘÍLOHA Va
Minimální kritéria, jež se v energetických 

auditech a systémech pro hospodaření 
s energií zohlední

Energetické audity a systémy pro 
hospodaření s energií uvedené v článku 7 
zohledňují a sledují přinejmenším tato 
kritéria:
1. Systémy pro hospodaření s energií, 
které budou zahrnovat rovněž energetické 
audity, obsahují jasnou energetickou 
politiku podniku a místa, včetně akčních 
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plánů, jež se věnují investicím, rozpočtům 
a operacím, spolu s jasným vymezením 
pravomocí a odpovědnosti za spotřebu 
energie a za zlepšení energetické 
náročnosti, a jež se dotýkají nejvyššího 
vedení subjektu. 
2. Energetické audity a systémy pro 
hospodaření s energií mají jasně 
definované cíle zaměřené na zlepšování a 
udržování energetické náročnosti podniků 
a energetické náročnosti domácností na 
ekonomicky optimální úrovni při 
respektování environmentální zátěže a 
technické proveditelnosti. Energetické 
audity malých a středních podniků a 
energetické audity domácností jsou 
obvykle méně složité a je nutno je 
provádět méně často než audity větších 
podniků a větších budov. Obecná kritéria 
kvality stanovená v této příloze se však 
vztahují stejně tak na energetické audity 
malých a středníchpodniků a energetické 
audity domácností.
3. Tyto energetické audity a systémy pro 
hospodaření jsou založené na 
aktualizovaných měřeních provozních 
údajů o spotřebě energie a zátěžových 
profilů (u elektřiny), jež je možné ukládat 
pro účely analýzy historie a pro 
dohledávání náročnosti. Oblast 
působnosti těchto auditů je založena na 
tocích energie směrem dovnitř a ven, 
k nimž dochází v rámci celého systému 
podniku, místa a dotyčných budov. Audity 
proto zahrnují spotřebu energie celého 
místa, ale i jednotlivých procesů, služeb a 
systému, spolu s druhy energie (pára, 
palivo, elektřina), a rovněž minulé, 
současné a předpokládané náklady na 
energii a provoz. Údaje se očišťují 
s ohledem na vnější vlivy, jako jsou 
klimatické podmínky, průmyslová výrobní 
kapacita aj.
4. Energetické audity větších podniků a 
větších budov zahrnují jak makroaudity 
celkových toků energií putujících do a 
z podniků a budov, tak mikroaudity 
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jednotlivých technologických systémů, 
procesů a zařízení v rámci systému, 
prováděné komplexním a systematickým 
způsobem a nezávisle, transparentně a 
objektivně, v rozpětí tří let u podniků a 
dvou let u budov, přičemž v podnicích se 
podávají ještě roční zprávy. Nedílnou 
součástí těchto auditů jsou návštěvy na 
místě.
5. Energetické audity musí být také 
reprezentativní, tak aby bylo možné 
nashromáždit spolehlivé a relevantní 
údaje, a musí být opakovatelné a rovněž 
tak přiměřené, vysledovatelné a 
ověřitelné.
6. Tyto energetické audity a systémy pro 
hospodaření s energií budou vycházet 
pokud možno z analýzy nákladů životního 
cyklu a nikoli jen z prosté hodnoty 
návratnosti, aby se tak zohlednily mimo 
jiné dlouhodobé úspory, zbytkové hodnoty 
dlouhodobých investic a diskontní míry.
7. Všichni auditoři v oblasti energetiky a 
provozovatelé systému pro hospodaření 
s energií (interní i externí) budou mít 
certifikát a/nebo povolení úředního 
orgánu (úředních orgánů) jmenovaných 
a/nebo uznaných členským státem či 
regionální vládou.
8. Interní auditoři v oblasti energetiky a 
interní provozovatelé systému pro 
hospodaření s energií budou mít klíčové 
postavení, čímž se zajistí a zachovají 
interní pravomoci, informovanost, 
komunikace a vztah mezi povinnými a 
dotčenými podniky a budovami.
9. Výběr a nastavení všech nových 
vybavení a procesů a jejich náhrad 
využívajících energii a dalších opatření ke 
zvýšení úspor energie zahrnuje analýzu 
ekonomického, behaviorálního a 
technického aspektu, a stejně tak návrhy a 
plány navazujících opatření a ověření 
dopadu opatření po jejich zavedení. Další 
možné jiné než energetické přínosy, 
například nárůst produktivity a nižší 



PE475.997 96/98 AM\884003CS.doc

CS

náklady na údržbu, budou rovněž hlášeny, 
stejně jako technické vazby a synergie 
mezi kombinovanými opatřeními.
10. Energetické audity budou investičním 
stupněm kvality v tom smyslu, že 
ekonomické propočty navrhovaných 
opatření musí být dostatečně podrobné a 
ověřené, aby případní investoři (vnitřní či 
vnější) a fiskální a finanční orgány 
získaly přesné informace o možných 
úsporách, toku peněz a čistých aktuálních 
hodnotách navrhovaných opatření a 
balíčků opatření, a s tím souvisejících 
technických a finančních rizicích.
11. Energetické audity a systémy pro 
hospodaření s energií a jejich doporučení 
vycházejí z přezkumu stavu podniku, 
budovy, místa, systému a procesu, jejich 
srovnání s odpovídajícími ukazateli a 
systémy osvědčených postupů a rovněž 
neustále aktualizovaným systémem 
nejlepších dostupných technik (například 
BAT v rámci IPCC [2]) pro dané odvětví a 
pododvětví. 
12. Opatření, která jsou v současnosti 
používána či navrhována ke zlepšení 
energetické náročnosti, nesmí při 
zavádění, provozu a užívání v žádném 
případě porušovat platnou právní úpravu 
v oblasti zdraví a bezpečnosti, jako je 
vnitřní ovzduší a požární bezpečnost, ani 
další regulační omezení.
13. Využití EN ISO 50001 (systémy pro 
hospodaření s energií) může být rovněž 
uznáno jako prostředek naplňování 
ustanovení zakotvených v článku 7 této 
směrnice, a to za předpokladu, že 
standardní použití v podnicích a budovách 
splňuje rovněž kritéria stanovená 
v odstavcích 1 až 12 této přílohy[3].
[1] Ve směrnici 2010/31/EU ze dne 
19. května 2010 o energetické náročnosti 
budov je frekvence energetického auditu 
budov stanovena požadavky na certifikát 
energetické náročnosti, jehož jsou 
energetické audity nedílnou součástí.
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[2] http://eippcb.jrc.es/reference/
[3] využití pr EN 16247-1 (Energetický 

audit) může být rovněž uznáno jako 
prostředek naplňování ustanovení 
zakotvených v článku 7 této směrnice, a to 
za předpokladu, že standardní aplikace 
v podnicích a budovách splňuje rovněž 
kritéria stanovená v odstavcích 1 až 12 
této přílohy, až do té doby, než budou 
standardy přijaty.

Or. en

Pozměňovací návrh 1637
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha V b (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Vb
Minimální požadavky na měření a 

ověřování úspor energie podle článku 6
1. potenciál úspor energie bude vypočten 
dle odvětví
2. účinek úspor bude pro navrhované 
opatření vypočten přístupem zdola nahoru 
s rozlišením mezi stávajícími, novými a 
plánovanými opatřeními
3. celkový účinek úspor všech opatření 
bude vztažen k vnitrostátnímu cíli 
v souladu s uplatněnou odvětvovou 
strukturou
4. roční úspory jsou sledovány na základě 
statistických údajů a porovnávány s cílem
5. pokud se při měření odhalí odchylky od 
cesty k dosažení cíle, budou opatření 
sledována jednotlivě a odpovídajícím 
způsobem upravena.

Or. en



PE475.997 98/98 AM\884003CS.doc

CS


