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Pozměňovací návrh 1
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Právní východisko 1 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na čl. 192 odst. 2 a 
článek 194 SFEU;

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Právní východisko 5

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na směrnici o ekodesignu 
a její dopady na ekologický design 
výrobků a mikročipů3,

– s ohledem na směrnici o ekodesignu
(2009/125/ES) a směrnici o energetických 
štítcích (2010/30/EU) a jejich příslušné 
prováděcí předpisy;

Or. en

Pozměňovací návrh 3
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Právní východisko 8 a (nové)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

– s ohledem na otázku položenou Komisi 
o investičních projektech občanského 
partnerství (E-011185-2012);

Or. de
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Pozměňovací návrh 4
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění B

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie je 
čím dál tím více závislá na dovozu energie 
ze třetích zemí, a že je tudíž třeba
dosáhnout určitých změn, má-li být 
dosaženo jejích cílů v oblasti klimatu, 
energetiky a růstu;

B. vzhledem k tomu, že Evropská unie je 
čím dál tím více závislá na dovozu energie 
ze třetích zemí, a že je tudíž třeba
stimulovat decentralizovaný model výroby 
a spotřeby energie, který by se ve větší 
míře podílel na místní a decentralizované 
úrovni, má-li být dosaženo jejích cílů 
v oblasti klimatu, energetiky a růstu;

Or. en

Pozměňovací návrh 5
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění C

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

C. vzhledem k tomu, že využívání fosilních 
paliv jakožto zdroje energie zvýšilo úrovně 
CO2 v atmosféře, a napomohlo tak 
celosvětové změně klimatu; vzhledem 
k tomu, že Evropská unie si stanovila cíle 
pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
do roku 2020 a v současnosti se pracuje na 
jejím rámci pro politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030; vzhledem 
k tomu, že dodnes neexistuje žádná 
specifická strategie zabývající se
malokapacitní výrobou energie
(mikrogenerací) a že jsou příslušná 
ustanovení roztroušena v mnoha 
legislativních a nelegislativních 
iniciativách;

C. vzhledem k tomu, že využívání fosilních 
paliv jakožto zdroje energie zvýšilo úrovně 
CO2 v atmosféře, a napomohlo tak 
celosvětové změně klimatu; vzhledem 
k tomu, že Evropská unie si stanovila cíle 
pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
do roku 2020 a v současnosti se pracuje na 
jejím rámci pro politiky v oblasti klimatu 
a energetiky do roku 2030; vzhledem 
k tomu, že v současnosti existují 
ustanovení upravující malokapacitní
výrobu energie (mikrogenerací), ačkoli 
jsou roztroušena legislativními a
nelegislativními iniciativami, jako 
například směrnicí o obnovitelných 
zdrojích energie a směrnicí o energetické 
účinnosti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 6
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že čelní představitelé 
Evropské unie by měli zaujmout vedoucí 
úlohu při řešení problému přechodu na 
novou energetiku, přičemž zohlední 
potřebu zapojit všechny evropské občany, 
bez ohledu na jejich příjem či finanční 
situaci; vzhledem k tomu, že malokapacitní 
energetika napomáhá v boji s energetickou 
chudobou, vede k vytváření nových 
pracovních míst a hospodářského růstu 
a může rovněž představovat novou cestu, 
jak čelit finanční krizi;

D. vzhledem k tomu, že čelní představitelé 
Evropské unie by měli zaujmout vedoucí 
úlohu při řešení problému přechodu na 
novou energetiku, přičemž zohlední 
potřebu zapojit všechny evropské občany, 
bez ohledu na jejich příjem či finanční
situaci; vzhledem k tomu, že malokapacitní 
energetika napomáhá oživovat soudržnost 
společenství, napomáhá v boji 
s energetickou chudobou, vede k vytváření 
nových pracovních míst a hospodářského 
růstu a může rovněž představovat novou 
cestu, jak čelit současné hospodářské
krizi;

Or. en

Pozměňovací návrh 7
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění D

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

D. vzhledem k tomu, že čelní představitelé 
Evropské unie by měli zaujmout vedoucí 
úlohu při řešení problému přechodu na 
novou energetiku, přičemž zohlední 
potřebu zapojit všechny evropské občany, 
bez ohledu na jejich příjem či finanční 
situaci; vzhledem k tomu, že malokapacitní 
energetika napomáhá v boji s energetickou 
chudobou, vede k vytváření nových 
pracovních míst a hospodářského růstu 
a může rovněž představovat novou cestu, 
jak čelit finanční krizi;

D. vzhledem k tomu, že čelní představitelé 
Evropské unie by měli zaujmout vedoucí 
úlohu při řešení problému přechodu na 
novou energetiku, přičemž zohlední 
potřebu zapojit všechny evropské občany, 
bez ohledu na jejich příjem či finanční 
situaci; vzhledem k tomu, že malokapacitní 
energetika může napomáhat v boji 
s energetickou chudobou, vede k vytváření 
nových pracovních míst a hospodářského 
růstu a může rovněž představovat novou 
cestu, jak čelit finanční krizi;
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Or. en

Pozměňovací návrh 8
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní 
výroba energie představuje pro jednotlivé 
domácnosti, malé a střední podniky 
a komunity příležitost stát se výrobci 
energie; vzhledem k tomu, že spotřebitelé 
získávají povědomí o účinných metodách 
výroby a spotřeby energie; vzhledem 
k tomu, že dát spotřebitelům příležitost 
vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější 
společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení 
o vnitřním trhu s energií se zabývá 
otázkou, jak posílit postavení spotřebitelů-
výrobců, přičemž však i nadále panuje na 
tomto trhu řada problémů, které je třeba 
vyřešit, máme-li dosáhnout společnosti 
spotřebitelů-výrobců;

E. vzhledem k tomu, že decentralizovaná
malokapacitní výroba energie ve vlastnictví 
místních společenství představuje pro 
jednotlivé domácnosti, malé a střední 
podniky, jakož i jednotlivé občany
a komunity příležitost stát se výrobci 
energie; vzhledem k tomu, že spotřebitelé 
získávají povědomí o účinných metodách 
výroby a spotřeby energie; vzhledem 
k tomu, že dát spotřebitelům příležitost 
vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější 
společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení o 
vnitřním trhu s energií se zabývá otázkou, 
jak posílit postavení spotřebitelů-výrobců; 
zdůrazňuje, že spotřebitelé mají již celou 
řadu příležitostí k tomu, aby se aktivně 
zapojili do účinné výroby a spotřeby 
energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 9
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní 
výroba energie představuje pro jednotlivé 
domácnosti, malé a střední podniky 
a komunity příležitost stát se výrobci 
energie; vzhledem k tomu, že spotřebitelé 

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní 
výroba energie představuje pro jednotlivé 
domácnosti, malé a střední podniky 
a komunity příležitost stát se výrobci 
energie; vzhledem k tomu, že spotřebitelé 
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získávají povědomí o účinných metodách 
výroby a spotřeby energie; vzhledem 
k tomu, že dát spotřebitelům příležitost 
vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější 
společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení 
o vnitřním trhu s energií se zabývá 
otázkou, jak posílit postavení spotřebitelů-
výrobců, přičemž však i nadále panuje na 
tomto trhu řada problémů, které je třeba 
vyřešit, máme-li dosáhnout společnosti 
spotřebitelů-výrobců;

získávají povědomí o účinných metodách 
výroby a spotřeby energie; vzhledem 
k tomu, že dát spotřebitelům příležitost 
vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější 
společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení o 
vnitřním trhu s energií se zabývá otázkou, 
jak posílit postavení spotřebitelů-výrobců;

Or. en

Pozměňovací návrh 10
Návrh usnesení

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní 
výroba energie představuje pro jednotlivé 
domácnosti, malé a střední podniky 
a komunity příležitost stát se výrobci 
energie; vzhledem k tomu, že spotřebitelé 
získávají povědomí o účinných metodách 
výroby a spotřeby energie; vzhledem 
k tomu, že dát spotřebitelům příležitost 
vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější 
společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení 
o vnitřním trhu s energií se zabývá 
otázkou, jak posílit postavení spotřebitelů-
výrobců, přičemž však i nadále panuje na 
tomto trhu řada problémů, které je třeba 
vyřešit, máme-li dosáhnout společnosti 
spotřebitelů-výrobců;

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní 
výroba energie představuje pro jednotlivé 
domácnosti, malé a střední podniky, 
komunity a města příležitost stát se výrobci 
energie; vzhledem k tomu, že spotřebitele 
je třeba informovat o účinných metodách 
výroby a spotřeby energie; vzhledem 
k tomu, že dát spotřebitelům příležitost 
vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější 
společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení 
o vnitřním trhu s energií se zabývá 
otázkou, jak posílit postavení spotřebitelů-
výrobců, přičemž však i nadále panuje na 
tomto trhu řada problémů, které je třeba 
vyřešit, máme-li dosáhnout společnosti 
spotřebitelů-výrobců;

Or. nl

Pozměňovací návrh 11
Fiona Hall
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Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní 
výroba energie představuje pro jednotlivé 
domácnosti, malé a střední podniky 
a komunity příležitost stát se výrobci 
energie; vzhledem k tomu, že spotřebitelé 
získávají povědomí o účinných metodách 
výroby a spotřeby energie; vzhledem 
k tomu, že dát spotřebitelům příležitost 
vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější 
společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení 
o vnitřním trhu s energií se zabývá 
otázkou, jak posílit postavení spotřebitelů-
výrobců, přičemž však i nadále panuje na 
tomto trhu řada problémů, které je třeba 
vyřešit, máme-li dosáhnout společnosti 
spotřebitelů-výrobců;

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní 
výroba energie představuje pro jednotlivé 
domácnosti, malé a střední podniky 
a komunity příležitost spolupracovat v boji 
proti změně klimatu tím způsobem, že se
stanou výrobci energie; vzhledem k tomu, 
že spotřebitelé získávají povědomí 
o účinných metodách výroby a spotřeby 
energie; vzhledem k tomu, že dát 
spotřebitelům příležitost vyrábět vlastní 
energii a teplo může vést k udržitelnější 
a participativnější společnosti; vzhledem 
k tomu, že sdělení o vnitřním trhu s energií 
se zabývá otázkou, jak posílit postavení 
spotřebitelů-výrobců, přičemž však 
i nadále panuje na tomto trhu řada 
problémů, které je třeba vyřešit, máme-li 
dosáhnout společnosti spotřebitelů-
výrobců;

Or. en

Pozměňovací návrh 12
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod odůvodnění E

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní 
výroba energie představuje pro jednotlivé
domácnosti, malé a střední podniky 
a komunity příležitost stát se výrobci 
energie; vzhledem k tomu, že spotřebitelé 
získávají povědomí o účinných metodách 
výroby a spotřeby energie; vzhledem 
k tomu, že dát spotřebitelům příležitost 
vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější 
společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení 

E. vzhledem k tomu, že malokapacitní 
výroba energie představuje pro 
domácnosti, malé a střední podniky 
a komunity příležitost stát se výrobci 
energie; vzhledem k tomu, že spotřebitelé 
získávají povědomí o účinných metodách 
výroby a spotřeby energie; vzhledem 
k tomu, že dát spotřebitelům příležitost 
vyrábět vlastní energii a teplo může vést 
k udržitelnější a participativnější 
společnosti; vzhledem k tomu, že sdělení 
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o vnitřním trhu s energií se zabývá 
otázkou, jak posílit postavení spotřebitelů-
výrobců, přičemž však i nadále panuje na 
tomto trhu řada problémů, které je třeba 
vyřešit, máme-li dosáhnout společnosti 
spotřebitelů-výrobců;

o vnitřním trhu s energií se zabývá 
otázkou, jak posílit postavení spotřebitelů-
výrobců, přičemž však i nadále panuje na 
tomto trhu řada problémů, které je třeba 
vyřešit, máme-li dosáhnout společnosti 
spotřebitelů-výrobců;

Or. en

Pozměňovací návrh 13
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod odůvodnění G

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

G. vzhledem k tomu, že pobídky 
poskytované na podporu rozvoje 
malokapacitní výroby energie a tepla se 
v jednotlivých členských státech velmi liší;
vzhledem k tomu, že politikám EU se do 
značné míry nepodařilo vyřešit problémy 
spojené s malokapacitní výrobou energie 
v Evropě;

G. vzhledem k tomu, že pobídky 
poskytované na podporu rozvoje 
malokapacitní výroby energie a tepla se 
v jednotlivých členských státech velmi liší;
vzhledem k tomu, že politiky EU by se
měly lépe uplatňovat, aby se využil 
potenciál malokapacitní výroby energie 
v Evropě;

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Nadpis -1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

Definice
-1. Pro účely tohoto návrhu se pojem 
mikrovýroba energie vymezuje jako 
malokapacitní výroba tepla/chladu a 
elektřiny, kdy se energie vyrábí na úrovni 
jednotlivců i MSP s cílem pokrýt jejich 
vlastní potřeby a rovněž různé formy 
skupinové a společné malokapacitní 
výroby na úrovni společenství 
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k uspokojení místních potřeb.
Mikrovýroba energie zahrnuje celou 
škálu technologií (vodní geotermální a 
sluneční energetické zdroje, energie moří 
a větru, tepelná čerpadla, biomasa) se 
zvláštním zaměřením na obnovitelné a 
udržitelné zdroje energie. 

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 1

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1. je přesvědčen, že mikrogenerace se stane 
zásadní složkou budoucí výroby energie, 
pokud se Evropě podaří dosáhnout svých 
dlouhodobých cílů v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie;

1. je přesvědčen, že mikrogenerace se stane 
zásadní složkou budoucí výroby energie, 
pokud se Evropě podaří dosáhnout svých 
dlouhodobých cílů v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie; připomíná, že 
mikrogenerace přispívá ke zvyšování 
podílu obnovitelných zdrojů energie na 
energetické skladbě EU a umožňuje 
účinnou spotřebu elektrické energie co 
nejblíže k místu výroby, čímž se zamezuje 
ztrátám v důsledku jejího přenosu;  

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 1 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1a. konstatuje, že decentralizovaná 
malokapacitní výroba a iniciativy občanů 
se osvědčily jako odolné vůči krizi, což 
přispívá k místnímu rozvoji, vytváření 
nových pracovních míst, prosazování 
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energetické nezávislosti a energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií či účinné 
politiky pobídek na podporu 
mikrogenerace na evropské, celostátní 
a místní úrovni;

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií, rozmístění 
inteligentní energetické infrastruktury, 
zejména na distribuční úrovni, či účinné
krátkodobé a dlouhodobé politiky pobídek 
na podporu mikrogenerace na evropské, 
celostátní a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 18
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií či účinné 
politiky pobídek na podporu 
mikrogenerace na evropské, celostátní 
a místní úrovni;

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií, rozmístění 
inteligentní energetické infrastruktury či 
účinné politiky pobídek na podporu 
mikrogenerace na evropské, celostátní 
a místní úrovni;

Or. en
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Pozměňovací návrh 19
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií či účinné 
politiky pobídek na podporu 
mikrogenerace na evropské, celostátní 
a místní úrovni;

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií a rozvoj 
inteligentní infrastruktury či účinné 
politiky pobídek na podporu 
mikrogenerace na evropské, celostátní 
a místní úrovni;

Or. nl

Pozměňovací návrh 20
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 2

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií či účinné 
politiky pobídek na podporu 
mikrogenerace na evropské, celostátní 
a místní úrovni;

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií a technický 
vývoj mikrogeneračních elektráren či 
účinné politiky pobídek na podporu 
mikrogenerace na evropské, celostátní 
a místní úrovni;

Or. fi

Pozměňovací návrh 21
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 2
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií či účinné 
politiky pobídek na podporu
mikrogenerace na evropské, celostátní 
a místní úrovni;

2. připomíná, že úspěšné využívání 
mikrogenerace závisí na mnoha různých 
faktorech, jako je např. řádně fungující 
evropský vnitřní trh s energií či účinné 
politiky a systémy podpory mikrogenerace 
na evropské, celostátní a místní úrovni;

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 2 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

1) uznává úlohu výzkumu a technologií 
v zájmu zlepšení účinnosti a snížení 
nákladů na mikrovýrobu energie; 

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 2 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

2a. poukazuje na to, že zvláštní překážky 
omezují možnost, aby byly ve větší míře 
využívány mikrogenerační technologie, 
přičemž jednu z nich představují i vysoké 
vstupní investiční náklady; vysoká úroveň 
administrativní složitosti spojená s 
připojením a přístupem k elektrické 
soustavě; nedostatečná informovanost o
možnostech úspor energií a nákladech 
různých technologií mikrogenerace
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během jejich životního cyklu; 

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na skutečnost, že energetická 
chudoba je čím dál tím větším problémem;
zdůrazňuje, že usnadnění mikrogenerace
může spotřebitelům poskytnout větší 
kontrolu nad svým využíváním energie 
a omezit výskyt energetické chudoby;
vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost 
věnována nájemníkům, kteří jsou často 
odrazováni od investic do posílení 
energetické účinnosti a od výroby vlastní 
energie;

3. upozorňuje na skutečnost, že energetická 
chudoba je čím dál tím větším problémem;
zdůrazňuje, že usnadnění zahájení 
decentralizované a energeticky účinné 
mikrogenerace a iniciativ společenství
může spotřebitelům umožnit, aby se stali 
aktivními subjekty, přičemž získají větší 
kontrolu nad svým využíváním energie a
omezí se výskyt energetické chudoby;
vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost 
věnována nájemníkům, kteří jsou často 
odrazováni od investic do posílení 
energetické účinnosti a od výroby vlastní
energie; poukazuje na významnou úlohu 
projektů ze strany občanů pro kolektivní 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jež 
byly zahájeny místními energetickými 
společnostmi na podporu účasti 
spotřebitelů; konstatuje, že je důležité 
podporovat místní a regionální uskupení 
příslušných subjektů, které by mohly 
umožnit bezpečnou a účinnou účast 
občanů na trhu s elektrickou energií a 
zaručit spravedlivé ceny spotřebitelů-
výrobců za služby poskytované v rámci 
systému dodávek energie;  

Or. en

Pozměňovací návrh 25
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul
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Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na skutečnost, že energetická 
chudoba je čím dál tím větším problémem;
zdůrazňuje, že usnadnění mikrogenerace 
může spotřebitelům poskytnout větší 
kontrolu nad svým využíváním energie 
a omezit výskyt energetické chudoby;
vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost 
věnována nájemníkům, kteří jsou často 
odrazováni od investic do posílení 
energetické účinnosti a od výroby vlastní 
energie;

3. upozorňuje na skutečnost, že energetická 
chudoba je čím dál tím větším problémem;
vzhledem k tomu, že ceny energie za
poslední roky vzrostly v důsledku 
mnohých faktorů, jako například v 
důsledku zvýšení cen fosilních paliv nebo 
dotací na obnovitelné zdroje energie, jimiž 
byly zatíženi spotřebitelé; zdůrazňuje, že 
usnadnění mikrogenerace může 
spotřebitelům poskytnout větší kontrolu 
nad svým využíváním energie a hrát úlohu 
při předcházení vzniku energetické 
chudoby; vyzývá k tomu, aby byla zvláštní 
pozornost věnována nájemníkům, kteří 
jsou často odrazováni od investic do 
posílení energetické účinnosti a od výroby 
vlastní energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 26
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na skutečnost, že energetická 
chudoba je čím dál tím větším problémem; 
zdůrazňuje, že usnadnění mikrogenerace 
může spotřebitelům poskytnout větší 
kontrolu nad svým využíváním energie 
a omezit výskyt energetické chudoby; 
vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost 
věnována nájemníkům, kteří jsou často 
odrazováni od investic do posílení 
energetické účinnosti a od výroby vlastní 
energie;

3. upozorňuje na skutečnost, že energetická 
chudoba je čím dál tím větším problémem; 
zdůrazňuje, že usnadnění mikrogenerace 
může spotřebitelům poskytnout větší 
kontrolu nad svým využíváním energie 
a omezit výskyt energetické chudoby; 
konstatuje, že mikrogenerace energie je v 
podstatě možnost, jak změnit společnost, 
aby fungovala udržitelnějším, ale 
kooperativním a spravedlivým způsobem;
vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost 
věnována nájemníkům, kteří jsou často 
odrazováni od investic do posílení 
energetické účinnosti a od výroby vlastní 
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energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 27
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 3

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3. upozorňuje na skutečnost, že energetická 
chudoba je čím dál tím větším problémem;
zdůrazňuje, že usnadnění mikrogenerace 
může spotřebitelům poskytnout větší 
kontrolu nad svým využíváním energie 
a omezit výskyt energetické chudoby;
vyzývá k tomu, aby byla zvláštní pozornost 
věnována nájemníkům, kteří jsou často 
odrazováni od investic do posílení 
energetické účinnosti a od výroby vlastní 
energie;

3. upozorňuje na skutečnost, že energetická 
chudoba je čím dál tím větším problémem;
zdůrazňuje, že usnadnění mikrogenerace 
může spotřebitelům poskytnout větší 
kontrolu nad svým využíváním energie 
a omezit množství energie, které musí 
nakupovat, a tak snížit výskyt energetické 
chudoby; vyzývá k tomu, aby byla zvláštní 
pozornost věnována nájemníkům, kteří 
jsou často odrazováni od investic do 
posílení energetické účinnosti a od výroby 
vlastní energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 3 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

3a. zdůrazňuje, že technologie 
mikrogenerace, jako je kombinovaná 
výroba tepla a elektřiny a malokapacitní 
výroba energie z obnovitelných zdrojů 
umožňují výstavbu budov s nulovou a 
pozitivní energetickou bilancí, které do 
sítě dodávají nadbytečnou energii 
vyrobenou na místě;   

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že je důležité podporovat 
místní družstva zaměřená na obnovitelnou 
energii s cílem posílit účast občanů, zlepšit 
dostupnost energie z obnovitelných zdrojů 
a přilákat finanční investice;

4. konstatuje, že je důležité podporovat 
místní družstva zaměřená na obnovitelnou 
energii s cílem posílit účast občanů, zlepšit 
dostupnost energie z obnovitelných zdrojů 
a přilákat finanční investice; konstatuje, že 
místní orgány hrají důležitou úlohu při 
podpoře a podněcování občanů, MSP a 
zúčastněných stran k mikrogeneraci; 

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 4

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že je důležité podporovat 
místní družstva zaměřená na obnovitelnou 
energii s cílem posílit účast občanů, zlepšit
dostupnost energie z obnovitelných zdrojů 
a přilákat finanční investice;

4. konstatuje, že je důležité podporovat 
místní družstva zaměřená na obnovitelnou 
energii s cílem zvýšit informovanost a
posílit účast občanů na výrobě energie v 
malém měřítku, zlepšit zapojení energie 
z obnovitelných zdrojů a přilákat finanční 
investice;

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 4
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

4. konstatuje, že je důležité podporovat 
místní družstva zaměřená na obnovitelnou 
energii s cílem posílit účast občanů, zlepšit 
dostupnost energie z obnovitelných zdrojů 
a přilákat finanční investice;

4. konstatuje, že je důležité podporovat 
místní družstva a městské projekty 
společné výroby zaměřené na obnovitelnou 
energii s cílem posílit účast občanů, zlepšit 
dostupnost energie z obnovitelných zdrojů 
a přilákat finanční investice;

Or. nl

Pozměňovací návrh 32
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5a. konstatuje, že v zájmu podpory 
mikrogenerace elektrické energie je třeba 
využívat inteligentní elektroměry, které 
mohou vypočítat elektrickou energii 
využitou na vlastní účely výrobců a podíl, 
který se má dodat do sítě, a měřiče tepelné 
energie určené na monitorování tepla 
vstupujícího a vystupujícího z objektu v 
sítích dálkového vytápění pro započtení 
vyrobené tepelné energie;     

Or. fi

Pozměňovací návrh 33
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 5 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

5b. konstatuje, že v mnoha případech je 
možné dodávat teplo vyrobené v procesu 
kombinované výroby tepla a elektřiny 
elektrárnám i při mikrogeneraci, neboť to 
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často výrazně zlepšuje energetickou 
účinnost; 

Or. fi

Pozměňovací návrh 34
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že široké využívání 
mikrogenerace bude mít značné dopady na 
sítě a bude představovat velkou výzvu pro 
regulační orgány a provozovatele sítí na 
různých úrovních;

6. konstatuje, že široké využívání 
mikrogenerace je významným krokem v 
procesu transformace z historického 
centralizovaného energetického systému 
na decentralizovanější a pružnější 
energetický systém, který je nezbytný 
k uskutečnění cílů EU v oblasti energetiky 
a klimatu; zdůrazňuje význam podpory 
mikrogenerace při současném řešení 
problémů provozovatelů distribučních 
soustav spravedlivým způsobem, včetně 
společného sdílení nákladů, a dále 
poukazuje na to, že pozitivní dopad 
pomocných služeb poskytovaných 
mikrovýrobci, kteří tak přispívají k 
bezpečnému provozování systému, by se 
měl spravedlivě odměňovat;

Or. en

Pozměňovací návrh 35
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že široké využívání 
mikrogenerace bude mít značné dopady na 
sítě a bude představovat velkou výzvu pro 
regulační orgány a provozovatele sítí na 

6. konstatuje, že široké využívání 
mikrogenerace bude mít značné dopady na 
sítě, které musí být inteligentnější a
pružnější, a bude představovat velkou 
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různých úrovních; výzvu pro regulační orgány a 
provozovatele sítí na různých úrovních, a 
proto zdůrazňuje, že je třeba učinit 
náležitá rozhodnutí, schválit správné cíle 
a již dále neodkládat příslušné investice a 
ambiciózní regulaci;

Or. nl

Pozměňovací návrh 36
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 6

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6. konstatuje, že široké využívání 
mikrogenerace bude mít značné dopady na 
sítě a bude představovat velkou výzvu pro 
regulační orgány a provozovatele sítí na 
různých úrovních;

6. konstatuje, že široké využívání 
mikrogenerace, a to i prostřednictvím 
stimulace místních družstevních systémů,
bude mít značné dopady na sítě a bude 
představovat velkou výzvu pro regulační 
orgány a provozovatele sítí na různých 
úrovních; zdůrazňuje proto potenciál 
inteligentních distribučních sítí, 
skladování energie a nástrojů pro řízení 
poptávky v daném odvětví;

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 6 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

6a. upozorňuje na to, že zvýšení kapacity 
mikrogenerace v Evropě může být velmi 
nákladné a větší investice jednotlivých 
vyrábějících spotřebitelů do 
mikrogenerace si vyžadují i další investice 
na různých úrovních energetického 
systému, například do distribučních sítí a 
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přenosových soustav, které usnadňují 
využívání mikrogenerace; poukazuje na 
to, že to však nesmí narušit plnou 
bezpečnost dodávek ani uměle zvýšit ceny 
energie; souhlasí s Evropskou rado v tom, 
že politika EU v oblasti energetiky musí 
zajišťovat bezpečnost dodávek 
domácnostem a společnostem za dostupné 
a konkurenční ceny a náklady; 

Or. en

Pozměňovací návrh 38
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala obecné pokyny pro regulační 
orgány a správce systémů týkající se 
byrokratické zátěže spojené 
s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
připojením k elektrické síti;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala obecné pokyny pro regulační 
orgány a správce systémů týkající se 
byrokratické zátěže spojené 
s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
připojením k elektrické síti; poukazuje na 
to, že by se mělo podporovat ambiciózní 
provádění stávajících pokynů, například 
ustanovení o mikrogeneračních 
jednotkách ve směrnici o energetické 
účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala obecné pokyny pro regulační 

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala obecné pokyny pro regulační 
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orgány a správce systémů týkající se
byrokratické zátěže spojené
s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
připojením k elektrické síti;

orgány a správce systémů týkající se
administrativních postupů spojených
s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
připojením k elektrické síti, a sice se 
zvláštním zaměřením na vytvoření 
postupů založených na využívání jednoho 
kontaktního místa;

Or. en

Pozměňovací návrh 40
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala obecné pokyny pro regulační 
orgány a správce systémů týkající se
byrokratické zátěže spojené
s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
připojením k elektrické síti;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala obecné pokyny pro regulační 
orgány a správce systémů týkající se
administrativních postupů spojených
s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
připojením k elektrické síti s cílem zkrátit 
a zjednodušit proces;

Or. en

Pozměňovací návrh 41
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala obecné pokyny pro regulační 
orgány a správce systémů týkající se 
byrokratické zátěže spojené 
s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
připojením k elektrické síti;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala doporučení založená na 
osvědčených postupech pro regulační 
orgány a správce systémů týkající se 
byrokratické zátěže spojené 
s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
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připojením k elektrické síti;

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 7

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala obecné pokyny pro regulační 
orgány a správce systémů týkající se 
byrokratické zátěže spojené 
s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
připojením k elektrické síti;

7. vyzývá Evropskou komisi, aby 
vypracovala příručky rozvoje 
mikrogeneračních elektráren a obecné 
pokyny pro regulační orgány a správce 
systémů týkající se byrokratické zátěže
spojené s provozováním jednotlivých 
mikrovýrobních jednotek a s jejich 
připojením k elektrické síti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 43
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 7 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7a. konstatuje, že energie vyrobená 
mikrovýrobci spotřebovávaná ihned a na 
místě zamezuje tokům energie a 
souvisejícím ztrátám v systému a zvyšuje 
význam spotřebitelů-výrobců; vyzývá proto 
Evropskou komisi a členské státy, aby 
vyvinuly zvláštní mechanismy na podporu 
soběstačnosti ve spojení s celkovým 
snížením spotřeby;

Or. en
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Pozměňovací návrh 44
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 7 b (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

7b. vyzývá Evropskou komisi a 
vnitrostátní regulační orgány, aby 
vypracovaly regulační rámce, které vymezí 
úlohy a odpovědnost všech aktérů 
distribučních sítí se zvláštním důrazem na 
podmínky, které umožní využívání 
agregace vzhledem k její klíčové úloze, 
kterou bude hrát v budoucnu pro aktivní 
účast mikrovýroby v systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že úloha provozovatelů 
distribučních sítí v decentralizovanější 
energetické síti se rychle vyvíjí a je třeba ji 
vyjasnit; vyzývá Evropskou komisi 
a vnitrostátní regulační orgány, aby tuto 
úlohu konkrétněji vymezily a vybízely
provozovatele distribučních sítí
k investování do distribučního systému 
s cílem zdokonalit celkovou účinnost 
energetického systému;

8. konstatuje, že úloha provozovatelů 
distribučních sítí v decentralizovanější 
energetické síti se rychle vyvíjí v důsledku 
toho, že tito provozovatelé hrají čím dál 
tím významnější úlohu při poskytování 
bezpečnosti dodávek a stabilního a 
spolehlivého provozu sítě, přičemž pro 
spotřebitele současně zabezpečují ochranu 
údajů; vyzývá Evropskou komisi 
a vnitrostátní regulační orgány, aby tuto 
úlohu uznaly a podněcovaly provozovatele 
distribučních sítí k investování do 
distribučního systému s cílem zdokonalit 
celkovou účinnost energetického systému;
kromě toho žádá, aby provozovatelé 
distribučních sítí měli větší institucionální 
úlohu při vyrovnávání a v dalších 
pomocných službách; 
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Or. en

Pozměňovací návrh 46
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že úloha provozovatelů 
distribučních sítí v decentralizovanější 
energetické síti se rychle vyvíjí a je třeba ji 
vyjasnit; vyzývá Evropskou komisi 
a vnitrostátní regulační orgány, aby tuto 
úlohu konkrétněji vymezily a vybízely 
provozovatele distribučních sítí 
k investování do distribučního systému 
s cílem zdokonalit celkovou účinnost 
energetického systému;

8. konstatuje, že úloha provozovatelů 
distribučních sítí v decentralizovanější 
energetické síti se rychle vyvíjí a má vliv 
na bezpečnost dodávek a hladké
fungování sítě a ochranu údajů 
spotřebitelů, a proto jsou nezbytná jasná 
pravidla a podpora; vyzývá Evropskou 
komisi a vnitrostátní regulační orgány, aby 
tuto úlohu konkrétněji vymezily a vybízely 
provozovatele distribučních sítí 
k investování do distribučního systému 
s cílem zdokonalit celkovou účinnost 
energetického systému;

Or. nl

Pozměňovací návrh 47
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že úloha provozovatelů 
distribučních sítí v decentralizovanější 
energetické síti se rychle vyvíjí a je třeba ji 
vyjasnit; vyzývá Evropskou komisi 
a vnitrostátní regulační orgány, aby tuto 
úlohu konkrétněji vymezily a vybízely
provozovatele distribučních sítí 
k investování do distribučního systému 
s cílem zdokonalit celkovou účinnost 
energetického systému;

8. konstatuje, že úloha provozovatelů 
distribučních sítí v decentralizovanější 
energetické síti zajišťovat bezpečnost 
dodávek a stabilní a spolehlivý provoz sítě
je stále důležitější; vyzývá Evropskou 
komisi a vnitrostátní regulační orgány, aby 
tuto úlohu uznaly a podněcovaly
provozovatele distribučních sítí 
k investování do distribučního systému 
s cílem zdokonalit celkovou účinnost 
energetického systému;
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Or. en

Pozměňovací návrh 48
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 8

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8. konstatuje, že úloha provozovatelů 
distribučních sítí v decentralizovanější 
energetické síti se rychle vyvíjí a je třeba ji 
vyjasnit; vyzývá Evropskou komisi 
a vnitrostátní regulační orgány, aby tuto 
úlohu konkrétněji vymezily a vybízely 
provozovatele distribučních sítí
k investování do distribučního systému 
s cílem zdokonalit celkovou účinnost 
energetického systému;

8. konstatuje, že úloha provozovatelů 
distribučních sítí v decentralizovanější 
energetické síti se rychle vyvíjí a je třeba ji 
vyjasnit; vyzývá Evropskou komisi 
a vnitrostátní regulační orgány, aby tuto 
úlohu konkrétněji vymezily a usnadnily 
provozovatelům distribučních sítí 
investování do distribučního systému 
s cílem zdokonalit celkovou účinnost 
energetického systému;

Or. en

Pozměňovací návrh 49
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 8 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

8a. je hluboce znepokojen vývojem, kdy 
podniky, které se nespecializují na oblast 
energetiky, jako například 
telekomunikační společnosti, jsou 
pobízeny k řízení distribuční sítě, jelikož 
tím vznikají závažné otázky, pokud jde o 
ochranu údajů, zvyšování tarifů, plnění 
samotného poslání provozovatelů 
distribuční sítě, tj. provozovat, udržovat a 
vyvíjet efektivní systém distribuce 
elektrické energie a usnadňovat dobré 
fungování trhu pro koncového 
spotřebitele, a rovněž tak vzniká riziko, že 
by provozovatelé museli kupovat 
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technické údaje potřebné pro 
provozovatele distribučních sítí za účelem 
plnění svých funkcí;

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že jednotlivé členské státy 
mají rozdílné cíle a struktury, pokud se 
jedná o fiskální a obecně právní ustanovení 
týkající se mikrogenerace, která mohou 
představovat překážku na cestě k širokému 
využívání mikrogenerace, a vyzývá Komisi 
k tomu, aby spolupracovala s členskými 
státy při hledání a odstraňování těchto 
překážek;

10. konstatuje, že jednotlivé členské státy 
mají rozdílné cíle a struktury, pokud se 
jedná o fiskální a obecně právní ustanovení 
týkající se mikrogenerace, která mohou 
představovat překážku na cestě k širokému 
využívání mikrogenerace, a vyzývá Komisi 
k tomu, aby spolupracovala s členskými 
státy při hledání a odstraňování těchto 
překážek a zároveň při odstraňování 
existujících překážek v přístupu 
k financování společných projektů 
v rámci vnitrostátních právních předpisů 
a vytváření nových cílených finančních 
nástrojů, jako například mikroúvěrů a 
rozpočtových linií v rámci programu 
Inteligentní energie – Evropa;

Or. en

Pozměňovací návrh 51
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že jednotlivé členské státy 
mají rozdílné cíle a struktury, pokud se 
jedná o fiskální a obecně právní ustanovení 
týkající se mikrogenerace, která mohou 

10. (Netýká se českého znění.)
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představovat překážku na cestě k širokému 
využívání mikrogenerace, a vyzývá Komisi 
k tomu, aby spolupracovala s členskými 
státy při hledání a odstraňování těchto 
překážek;

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 10

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10. konstatuje, že jednotlivé členské státy 
mají rozdílné cíle a struktury, pokud se 
jedná o fiskální a obecně právní ustanovení 
týkající se mikrogenerace, která mohou 
představovat překážku na cestě k širokému 
využívání mikrogenerace, a vyzývá Komisi 
k tomu, aby spolupracovala s členskými 
státy při hledání a odstraňování těchto 
překážek;

10. konstatuje, že jednotlivé členské státy 
mají rozdílné cíle a struktury, pokud se 
jedná o fiskální a obecně právní ustanovení 
týkající se mikrogenerace, která mohou 
představovat překážku na cestě k širokému 
využívání mikrogenerace, a vyzývá Komisi 
k tomu, aby spolupracovala s členskými 
státy při hledání a odstraňování těchto 
překážek a při šíření osvědčených 
postupů;

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 10 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

10a. vyzývá členské státy, aby zohlednily 
zvláštní povahu mikrogenerace při 
navrhování a přehodnocování 
vnitrostátních systémů pobídek a podpory 
s cílem zajistit, aby tyto systémy byly 
přizpůsobené malokapacitní výrobě;

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU 
v oblasti měřičů revidovány s cílem 
standardizovat a usnadnit aktivity 
spotřebitelů-výrobců spojené se sítí 
a usnadnit účinnou správu distribuce; 
požaduje, aby bylo umožněno převádět 
technologii mezi výrobcem a spotřebitelem 
i v malém měřítku, např. v rámci 
sousedství či družstva;

11. navrhuje, aby bylo umožněno převádět 
technologii mezi výrobcem a spotřebitelem 
i v malém měřítku, např. v rámci 
sousedství či družstva; žádá, aby se 
pravidla vnitřního trhu s energií, zejména 
třetí balíček, bezodkladně a v plném 
rozsahu zavedla ve všech členských 
státech;

Or. en

Pozměňovací návrh 55
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU 
v oblasti měřičů revidovány s cílem 
standardizovat a usnadnit aktivity 
spotřebitelů-výrobců spojené se sítí 
a usnadnit účinnou správu distribuce;
požaduje, aby bylo umožněno převádět 
technologii mezi výrobcem a spotřebitelem 
i v malém měřítku, např. v rámci 
sousedství či družstva;

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU 
v oblasti měřičů revidovány s cílem 
standardizovat a usnadnit aktivity 
spotřebitelů-výrobců spojené se sítí 
a usnadnit účinnou správu distribuce;
požaduje, aby bylo umožněno převádět 
technologii mezi výrobcem a spotřebitelem 
i v malém měřítku, např. v rámci 
sousedství či družstva; vyzývá členské 
státy, aby urychlily zavádění 
inteligentních elektroměrů s cílem pomoci 
domácnostem při získávání přesných 
údajů a plném zhodnocení energie 
vyrobené v jejich prostorách;

Or. en
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Pozměňovací návrh 56
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU 
v oblasti měřičů revidovány s cílem 
standardizovat a usnadnit aktivity 
spotřebitelů-výrobců spojené se sítí 
a usnadnit účinnou správu distribuce;
požaduje, aby bylo umožněno převádět 
technologii mezi výrobcem a spotřebitelem 
i v malém měřítku, např. v rámci 
sousedství či družstva;

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU 
v oblasti měřičů revidovány s cílem 
standardizovat a usnadnit aktivity 
spotřebitelů-výrobců spojené se sítí 
a usnadnit účinnou správu distribuce;
zejména zvážením kapacity oboustranné 
komunikace o aktivním/reaktivním 
přívodu/odběru elektřiny téměř v reálném 
čase; požaduje, aby bylo umožněno 
převádět technologii mezi výrobcem 
a spotřebitelem i v malém měřítku, např. 
v rámci sousedství či družstva;

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU 
v oblasti měřičů revidovány s cílem 
standardizovat a usnadnit aktivity 
spotřebitelů-výrobců spojené se sítí 
a usnadnit účinnou správu distribuce;
požaduje, aby bylo umožněno převádět 
technologii mezi výrobcem a spotřebitelem 
i v malém měřítku, např. v rámci 
sousedství či družstva;

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU 
v oblasti měřičů revidovány s cílem 
standardizovat a usnadnit aktivity 
spotřebitelů-výrobců spojené se sítí 
a usnadnit účinnou správu distribuce;
požaduje, aby bylo umožněno převádět 
technologii mezi výrobcem a spotřebitelem 
i v malém měřítku, např. v rámci 
sousedství či družstva; to může občanům 
přinést snížení cen energie, zvýšit 
veřejnou podporu energie z obnovitelných 
zdrojů a podnítit potřebné investice;

Or. en



AM\937743CS.doc 31/43 PE513.047v01-00

CS

Pozměňovací návrh 58
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 11

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU 
v oblasti měřičů revidovány s cílem 
standardizovat a usnadnit aktivity 
spotřebitelů-výrobců spojené se sítí 
a usnadnit účinnou správu distribuce;
požaduje, aby bylo umožněno převádět 
technologii mezi výrobcem a spotřebitelem 
i v malém měřítku, např. v rámci 
sousedství či družstva;

11. navrhuje, aby byly právní předpisy EU 
v oblasti měřičů revidovány tak, aby 
středem zájmu byly přínosy pro 
spotřebitele, s cílem standardizovat 
a usnadnit aktivity spotřebitelů-výrobců 
spojené se sítí a usnadnit účinnou správu 
distribuce; požaduje, aby bylo umožněno 
převádět technologii mezi výrobcem 
a spotřebitelem i v malém měřítku, např. 
v rámci sousedství či družstva;

Or. nl

Pozměňovací návrh 59
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. navrhuje, aby Komise přezkoumala 
možnost zavedení mikrogeneračních 
systémů do projektů územního plánování;
to by mohlo vést ke zvýšení účinnosti a 
snížení výdajů na rozvoj přenosu a 
rozdělování obnovitelné energie v malém 
měřítku;

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Claude Turmes
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Návrh usnesení
Bod 11 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

11a. poznamenává, že standardizace je 
klíčem k dalšímu racionalizovanému a 
nákladově efektivnímu rozvoji masového 
produktového vybavení používaného pro 
mikrogeneraci; vyzývá evropské 
normalizační orgány, aby urychlily své 
činnosti v oblasti standardizace;

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je si vědom toho, že široké využívání 
mikrogenerace může vést v rámci 
provozování distribučních sítí 
k problémům spojeným s vyrovnáváním 
poptávky po energii a nabídky energie;
vyzývá členské státy, aby drobným 
výrobcům energie usnadnily přístup 
k elektrické síti a současně vyřešily 
problém nákladů spojených se sítí, které 
vznikají malým výrobcům energie, 
a otázku zachování účinné správy sítě;

13. je si vědom toho, že široké využívání 
mikrogenerace povede v rámci 
provozování distribučních sítí 
k problémům spojeným s vyrovnáváním 
poptávky po energii a nabídky energie, 
které vyžadují inovativní investice do 
vylepšené distribuční sítě; vyzývá členské 
státy, aby drobným výrobcům energie 
usnadnily přístup k elektrické síti 
a současně vyřešily problém nákladů 
spojených se sítí, které vznikají malým 
výrobcům energie, a otázku zachování 
účinné správy sítě; vyzývá vnitrostátní 
regulační orgány, aby podněcovaly 
inovaci a investice do místních 
distribučních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 62
Judith A. Merkies
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Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je si vědom toho, že široké využívání 
mikrogenerace může vést v rámci 
provozování distribučních sítí 
k problémům spojeným s vyrovnáváním 
poptávky po energii a nabídky energie;
vyzývá členské státy, aby drobným 
výrobcům energie usnadnily přístup 
k elektrické síti a současně vyřešily 
problém nákladů spojených se sítí, které 
vznikají malým výrobcům energie, 
a otázku zachování účinné správy sítě;

13. je si vědom toho, že široké využívání 
mikrogenerace může vést v rámci 
provozování distribučních sítí 
k problémům spojeným s vyrovnáváním 
poptávky po energii a nabídky energie, 
které vyžadují inovativní investice do 
vylepšené distribuční sítě; vyzývá členské 
státy, aby drobným výrobcům energie 
usnadnily přístup k elektrické síti 
a současně vyřešily problém nákladů 
spojených se sítí, které vznikají malým 
výrobcům energie, a otázku zachování 
účinné správy sítě; vyzývá vnitrostátní 
regulační orgány, aby podněcovaly 
inovaci a investice do místních 
distribučních sítí;

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Maria Da Graça Carvalho

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je si vědom toho, že široké využívání 
mikrogenerace může vést v rámci 
provozování distribučních sítí 
k problémům spojeným s vyrovnáváním 
poptávky po energii a nabídky energie;
vyzývá členské státy, aby drobným 
výrobcům energie usnadnily přístup 
k elektrické síti a současně vyřešily 
problém nákladů spojených se sítí, které 
vznikají malým výrobcům energie, 
a otázku zachování účinné správy sítě;

13. je si vědom toho, že široké využívání 
mikrogenerace může vést v rámci 
provozování distribučních sítí 
k problémům spojeným s vyrovnáváním 
poptávky po energii a nabídky energie;
poukazuje na význam inteligentních 
technologií, pokud jde o rekonfiguraci 
světových energetických sítí umožňující 
podnikům a majitelům domů a bytů 
vyrábět a sdílet vlastní energii; vyzývá 
členské státy, aby drobným výrobcům 
energie usnadnily přístup k elektrické síti 
a současně vyřešily problém nákladů 
spojených se sítí, které vznikají malým 
výrobcům energie, a otázku zachování 



PE513.047v01-00 34/43 AM\937743CS.doc

CS

účinné správy sítě;

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Kathleen Van Brempt

Návrh usnesení
Bod 13

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

13. je si vědom toho, že široké využívání 
mikrogenerace může vést v rámci 
provozování distribučních sítí 
k problémům spojeným s vyrovnáváním 
poptávky po energii a nabídky energie;
vyzývá členské státy, aby drobným 
výrobcům energie usnadnily přístup 
k elektrické síti a současně vyřešily 
problém nákladů spojených se sítí, které 
vznikají malým výrobcům energie, 
a otázku zachování účinné správy sítě;

13. je si vědom toho, že široké využívání 
mikrogenerace může vést v rámci 
provozování distribučních sítí k 
problémům spojeným s vyrovnáváním 
poptávky po energii a nabídky energie a že 
za účelem optimalizace sítě jsou zapotřebí 
vhodné investice ze strany soukromého i 
veřejného sektoru; vyzývá členské státy, 
aby drobným výrobcům energie usnadnily 
přístup k elektrické síti a současně vyřešily 
problém nákladů spojených se sítí, které 
vznikají malým výrobcům energie, 
a otázku zachování účinné správy sítě;

Or. nl

Pozměňovací návrh 65
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 14

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

14. konstatuje, že bylo prokázáno, že 
projekty, které zúčastnění aktéři přijmou za 
vlastní, mají vyšší úroveň přijatelnosti, 
a jejich zavádění by proto mělo být 
usnadňováno; připomíná, že uskupení 
příslušných subjektů hrají v tomto 
usnadňování významnou úlohu, která však 
prozatím zůstává v evropských právních 
předpisech nejasnou;

14. konstatuje, že bylo prokázáno, že 
projekty, které zúčastnění aktéři přijmou za 
vlastní, mají vyšší úroveň přijatelnosti, 
a jejich zavádění by proto mělo být 
usnadňováno; připomíná, že uskupení 
příslušných subjektů hrají v tomto 
usnadňování významnou úlohu, která však 
prozatím zůstává v evropských právních 
předpisech nejasnou; vyzývá tudíž 
k pohotovému a ambicióznímu provedení 
ustanovení týkajících se reakce na 
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poptávku obsažených ve směrnici o 
energetické účinnosti;

Or. en

Pozměňovací návrh 66
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 14 – bod 1 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(1) poznamenává, že pozornost veřejnosti 
se stále více zaměřuje na možnost 
financování projektů prostřednictvím 
otevřených výzev adresovaných širší 
veřejnosti, tzv. „crowdfundingu“ 
(skupinovému financování); vyzývá tudíž 
Komisi, aby prosazovala možnost 
společného vlastnictví místních projektů, 
a tím zlepšovala mobilizaci místní pomoci;

Or. de

Pozměňovací návrh 67
Hans-Peter Martin

Návrh usnesení
Bod 14 – bod 2 (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

(2) dále vyzývá Komisi, aby posoudila, do 
jaké míry již pravidla EU, jako jsou 
směrnice o prospektu (směrnice 
2003/71/ES), MiFID (směrnice 
2004/39/ES) a směrnice o elektronických 
penězích (směrnice 2009/110/ES), 
umožňují, aby určité projekty byly 
prováděny na základě společného 
vlastnictví místních struktur;

Or. de
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Pozměňovací návrh 68
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uvádí, že veškeré právní předpisy
v oblasti mikrogenerace by měly odpovídat 
kodexům sítě; vyzývá k aktivní správě 
distribučních systémů, což si vyžaduje 
úzkou spolupráci mezi provozovateli 
distribučních sítí a provozovateli 
přenosových soustav;

15. uvádí, že mikrogenerační jednotky 
musí pokračovat v přispívání 
k dlouhodobým cílům klimatických a 
energetických politik; poznamenává, že 
cíle sekundárních právních předpisů 
v oblasti elektřiny – jako jsou kodexy sítě
– mohou být dosaženy lépe a nákladově 
efektivněji tím, že budou zavedeny výrobní 
standardy na úrovni EU pro většinu tříd 
technologií mikrogenerace; vyzývá 
k aktivní správě distribučních systémů, což 
si vyžaduje úzkou spolupráci mezi 
provozovateli distribučních sítí 
a provozovateli přenosových soustav;

Or. en

Pozměňovací návrh 69
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uvádí, že veškeré právní předpisy 
v oblasti mikrogenerace by měly odpovídat 
kodexům sítě; vyzývá k aktivní správě 
distribučních systémů, což si vyžaduje 
úzkou spolupráci mezi provozovateli 
distribučních sítí a provozovateli 
přenosových soustav;

15. vyzývá k aktivní správě distribučních 
systémů, což si vyžaduje úzkou spolupráci 
mezi provozovateli distribučních sítí 
a provozovateli přenosových soustav;

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Claude Turmes
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Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uvádí, že veškeré právní předpisy 
v oblasti mikrogenerace by měly odpovídat 
kodexům sítě; vyzývá k aktivní správě 
distribučních systémů, což si vyžaduje 
úzkou spolupráci mezi provozovateli 
distribučních sítí a provozovateli 
přenosových soustav;

15. uvádí, že veškeré právní předpisy 
v oblasti mikrogenerace by měly odpovídat 
kodexům sítě; vyzývá k aktivní správě 
distribučních systémů, což si vyžaduje 
úzkou spolupráci mezi provozovateli 
distribučních sítí a provozovateli 
přenosových soustav a dalšími účastníky 
sítě (výrobní, spotřební a ukládací 
jednotky); měla by být řádně vymezena 
jasná a spravedlivá pravidla pro využívání 
a odměňování flexibility, kterou 
mikrovýrobci poskytují;

Or. en

Pozměňovací návrh 71
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 15

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15. uvádí, že veškeré právní předpisy
v oblasti mikrogenerace by měly odpovídat 
kodexům sítě; vyzývá k aktivní správě 
distribučních systémů, což si vyžaduje 
úzkou spolupráci mezi provozovateli 
distribučních sítí a provozovateli 
přenosových soustav;

15. uvádí, že veškeré iniciativy v oblasti 
mikrogenerace by měly odpovídat 
kodexům sítě; vyzývá k aktivní správě 
distribučních systémů, což si vyžaduje 
úzkou spolupráci mezi provozovateli 
distribučních sítí a provozovateli 
přenosových soustav;

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. poznamenává, že nové formy výroby, 
vlastnictví a spotřeby, jako je leasingová 
společnost, by mohly hrát zásadní úlohu 
při zvyšování důležitosti mikrovýroby, 
neboť mnoho prvků, které tento přístup 
v oblasti mikrovýroby umožňují, je 
pozitivních, např. nižší počáteční náklady 
a transparentnost nákladů na základě 
pevných cen výrobků a služeb a pobídek 
poskytovaných jako řešení významných 
finančních problémů spotřebitelů-výrobců 
s nižšími příjmy a na základě optimální 
kvality instalace a lepší údržby, a tudíž 
delšího životního cyklu na straně 
dodavatele;

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 15 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

15a. vyzývá ACER, síť ENTSO pro 
elektřinu, Komisi a vnitrostátní vlády, aby 
v rámci současného vypracovávání 
kodexů sítě a jednání o nich věnovaly 
zvláštní pozornost decentralizovaným 
obnovitelným zdrojům;

Or. en

Pozměňovací návrh 74
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 16
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní vyhodnocení potenciálu 
mikrogenerace v Evropské unii 
a potenciálního dopadu širokého 
využívání mikrogenerace na evropský 
vnitřní trh s energií;

16. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní vyhodnocení potenciálu 
mikrogenerace a sledovala osvědčené 
postupy v Evropské unii a potenciální 
dopad širokého využívání mikrogenerace 
na evropský vnitřní trh s energií;

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 16

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní vyhodnocení potenciálu 
mikrogenerace v Evropské unii 
a potenciálního dopadu širokého využívání 
mikrogenerace na evropský vnitřní trh 
s energií;

16. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
komplexní vyhodnocení potenciálu 
mikrogenerace v Evropské unii 
a potenciálního dopadu širokého využívání 
mikrogenerace na evropský vnitřní trh 
s energií a infrastrukturu;

Or. en

Pozměňovací návrh 76
Ivo Belet

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vybízí Komisi, aby přezkoumala
možnosti podpory modelů crowdfundingu 
(skupinového financování), které 
představují dlouhodobé investiční
systémy, v nichž jsou investoři a 
podnikatelé v přímém kontaktu 
prostřednictvím platformy, a aby umožnila 
a podpořila zakládání mikrogeneračních 
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družstev;

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. vyzývá Komisi, aby do konce roku 
2014 vydala strategii o mikrogeneraci 
zahrnující pokyny a koordinaci 
vnitrostátních opatření;

Or. en

Pozměňovací návrh 78
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 16 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16a. požaduje, investice v podobě 
financování výzkumu, vývoje a inovace 
v oblasti mikrogenerace, aby tak byla 
vyvinuta vhodná technická řešení a 
instalace;

Or. fi

Pozměňovací návrh 79
Sari Essayah

Návrh usnesení
Bod 16 b (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

16b. požaduje zahájení pilotních a 
demonstračních projektů na snadno 
dostupných místech, kde jsou řešení 
mikrogeneračních elektráren na jednom 
místě zároveň předváděna 
zainteresovaným stranám, např. v 
hospodářstvích, kde jsou charakteristiky 
těchto řešení sledovány rovněž vědecky, 
aby tak poměr ceny a kvality těchto řešení, 
jejich účinnost a použitelnost pro různé 
činitele mohly být srovnány a 
demonstrovány neutrálně na základě 
skutečných faktů;

Or. fi

Pozměňovací návrh 80
Fiona Hall

Návrh usnesení
Bod 17

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17. uznává význam vedoucí úlohy 
Evropské unie v oblasti klimatické 
a energetické politiky, a vyzývá proto 
Komisi, aby do stávajícího politického 
rámce začlenila strategie pro 
malokapacitní výrobu elektřiny a tepla, 
čímž uzná její význam a usnadní 
rozšiřování jejího využívání v členských 
státech;

17. uznává význam vedoucí úlohy 
Evropské unie v oblasti klimatické 
a energetické politiky, a vyzývá proto 
Komisi a členské státy, aby lépe prováděly
strategie pro malokapacitní výrobu 
elektřiny a tepla obsažené ve stávajícím 
politickém rámci EU, čímž uzná význam
mikrogenerace a usnadní rozšiřování 
jejího využívání;

Or. en

Pozměňovací návrh 81
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 17 a (nový)
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Návrh usnesení Pozměňovací návrh

17a. domnívá se, že povědomí o výhodách 
mikrogenerace mezi evropskými občany je 
nevelké, a požaduje, aby Komise a členské 
státy podnikly kroky s cílem propagovat 
řešení mikrogenerace a osvědčené 
postupy v této oblasti;

Or. ro

Pozměňovací návrh 82
Salvador Sedó i Alabart, Herbert Reul

Návrh usnesení
Bod 18

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

18. vyzývá Komisi, aby se v budoucích 
právních předpisech EU v oblasti 
energetiky zabývala otázkou
mikrogenerace, obzvláště pak v rámci 
budoucího klimaticko-energetického 
balíčku EU pro rok 2030;

18. vyzývá Komisi, aby v budoucích 
právních předpisech EU v oblasti 
energetiky zohlednila úlohu
mikrogenerace, obzvláště pak v rámci 
budoucího klimaticko-energetického 
balíčku EU pro rok 2030;

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi a členské státy, aby 
zajistily, aby mikrogenerace byla 
způsobilá pro finanční pomoc v rámci 
evropských fondů, včetně strukturálních 
fondů, od období let 2012–2020;  

Or. ro
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Pozměňovací návrh 84
Judith A. Merkies

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
obecné pokyny pro síťové sazby, které 
nebudou znevýhodňovat rozvoj investic do 
mikrogenerace;  

Or. en

Pozměňovací návrh 85
Claude Turmes

Návrh usnesení
Bod 19 a (nový)

Návrh usnesení Pozměňovací návrh

19a. vyzývá Komisi, aby vypracovala 
obecné pokyny pro síťové sazby, které 
budou podněcovat rozvoj investic do 
mikrogenerace.  

Or. en


