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***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2011)0370),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 
v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0168/2011),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na [odůvodněná stanoviska zaslaná předsedovi Parlamentu vnitrostátními 
parlamenty / odůvodněné stanovisko zaslané předsedovi Parlamentu vnitrostátním 
parlamentem] týkající se souladu návrhu aktu se zásadou subsidiarity,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru,

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (A7-0000/2011),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 
i vnitrostátním parlamentům.



PE472.358v01-00 6/92 PR\878374CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy. Členské státy by měly 
podpořit obce a jiné veřejné subjekty 
v přijímání integrovaných a udržitelných 
plánů energetické účinnosti s jasnými cíli, 
zapojení občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace.

(16) Některé obce a další veřejné subjekty 
v členských státech již zavedly integrované 
přístupy k úsporám energie a zásobování 
energií, například pomocí akčních plánů 
udržitelné energie, jako jsou plány 
vypracované v rámci iniciativy Pakt 
starostů a primátorů, a integrované městské 
přístupy, které přesahují rámec 
individuálních zásahů do budov nebo 
druhů dopravy s cílem vypracovat 
koncepci „nízkoenergetických měst 
a regionů“. Tato koncepce považuje 
otázky spojené s energetikou za zásadní 
prvek urbanistického a regionálního 
rozvoje, jenž je pevnou součástí místních 
demokratických a správních procesů. 
Mají-li být pro danou lokalitu 
vypracovány integrované a udržitelné 
plány pro dosažení energetické účinnosti, 
členské státy by měly místní orgány vyzvat 
k určení těchto strategií místního rozvoje, 
které budou založeny na dialogu 
s místními veřejnými, obchodními 
a sociálními zainteresovanými stranami.
Členské státy by pak měly podpořit obce 
a jiné veřejné subjekty v přijímání 
integrovaných a udržitelných plánů 
energetické účinnosti s jasnými cíli 
a v zapojování místních zainteresovaných 
stran a občanů do jejich vypracování 
a provádění a přiměřeně je informovat 
o jejich obsahu a pokroku při dosahování 
cílů. Takové plány mohou přinést značné 
úspory energie, zejména jsou-li prováděny 
prostřednictvím systémů pro hospodaření 
s energií, jež umožní příslušným veřejným 
subjektům lépe řídit svou spotřebu energie. 
Měla by být podporována výměna 
zkušeností mezi velkými i malými městy 
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a dalšími veřejnými subjekty se zřetelem 
na zkušenosti s větší mírou inovace. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Komise by však měla aktem 
v přenesené pravomoci vymezit podmínky, 
za kterých by členský stát mohl 
v budoucnu uznávat úspory energie 
dosažené v jiném členském státě. Je 
vhodné, aby míra ambicióznosti takových 
plánů byla zakotvena ve společném rámci 
na úrovni Unie a současně poskytovala 
členským státům značnou flexibilitu, aby 
mohly plně zohlednit vnitrostátní 
organizaci aktérů na trhu, konkrétní 
podmínky odvětví energetiky a návyky 
konečných zákazníků. Společný rámec by 
měl poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 

(18) Posouzení možnosti zavést na úrovni 
Unie systém „bílých certifikátů“ ukázalo, 
že za současné situace by si takový systém 
vyžádal příliš vysoké administrativní 
náklady a že existuje riziko, že úspory 
energie by se soustředily do několika 
členských států a nebyly by zaváděny 
v celé Unii. Posledně jmenovaného cíle 
lze, alespoň v této fázi, lépe dosáhnout 
pomocí vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti nebo 
jiných alternativních opatření, která 
povedou k dosažení stejného objemu úspor 
energie. Společný rámec by měl 
poskytnout energetickým zařízením 
možnost nabízet energetické služby všem 
konečným zákazníkům, nejen těm, kterým 
prodávají energii. To posiluje 
hospodářskou soutěž na trhu energie, 
protože energetická zařízení mohou rozšířit 
svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených 
se zvyšováním energetické účinnosti. 
Sdělení Komise „Small Business Act“ 
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svou nabídku o poskytování doplňkových 
energetických služeb. Společný rámec by 
měl členským státům umožnit začlenit do 
svých vnitrostátních systémů požadavky, 
jež sledují sociální cíle, aby zejména bylo 
možné zajistit, že přístup k výhodám 
vyplývajícím z vyšší energetické účinnosti 
budou mít i zranitelní zákazníci. Dále by 
členské státy měly mít možnost zprostit 
malé podniky povinností spojených 
se zvyšováním energetické účinnosti. 
Sdělení Komise „Small Business Act“ 
stanoví zásady, které by členské státy, jež 
se rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

stanoví zásady, které by členské státy, jež 
se rozhodnou této možnosti nevyužít, měly 
zohlednit.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali 
vnitropodnikoví odborníci za předpokladu, 
že jsou kvalifikovaní nebo akreditovaní, že 
se činností, která je předmětem auditu, 
přímo nezabývají a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.

(20) Tyto audity by měly být prováděny 
nezávisle a nákladově efektivním 
způsobem. Požadavek na nezávislost 
umožňuje, aby audity vykonávali odborně 
způsobilí poskytovatelé energetických 
služeb, jakož i vnitropodnikoví odborníci 
za předpokladu, že také oni jsou 
kvalifikovaní a/nebo akreditovaní, že se 
přímo nezabývají činností, která je 
předmětem auditu, a že členské státy 
zavedly režim, jehož prostřednictvím je 
zajištěna a ověřena jejich kvalita 
a v případě nutnosti se ukládají sankce.

Or. en

Odůvodnění
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Pozměňovací návrh 4

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice zavádí společný rámec na
podporu energetické účinnosti v Unii 
s cílem zajistit splnění cíle Unie dosáhnout 
do roku 2020 úspory primární energie 
o 20 % a vytvořit podmínky pro další 
zvyšování energetické účinnosti i po tomto 
datu.

1. Tato směrnice zavádí společný rámec 
pro podporu energetické účinnosti v Unii 
v zájmu splnění cíle Unie, jímž je
dosáhnout do roku 2020 úspory primární 
energie minimálně o 20 % a vytvořit 
podmínky pro další zvyšování energetické 
účinnosti a pro přijímání potřebných 
úsporných opatření i po tomto datu, která 
umožní vybudovat do roku 2050 
energeticky účinné hospodářství, které 
bude téměř výhradně založené na energii 
z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice skýtá příležitost pro to, aby Evropa splnila závazky, které hlavy států EU 
přijaly v oblasti energetiky a klimatu. EU musí snížit spotřebu primární energie minimálně 
o 20 %, má-li být do roku 2050 vybudováno energeticky soběstačné a účinné hospodářství 
založené na obnovitelných zdrojích. Komise odhaduje, že současné úsilí povede pouze k 50% 
splnění cíle, kdy každá domácnost pro ilustraci promrhá 1 000 EUR ročně. Navržená 
směrnice by měla tuto tendenci zvrátit.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. „konečnými úsporami energie“ 
množství ušetřené energie určené na 
základě měření a/nebo odhadu spotřeby 
konečného zákazníka před a po provedení 
jednoho či více opatření na zvýšení 
energetické účinnosti, při zajištění 
běžných vnějších podmínek, které 
ovlivňují spotřebu energie;
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Or. en

Odůvodnění

Je nutné definovat „úspory energie“. Zpravodaj navrhuje, aby se použila definice použitá 
v platné směrnici o energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12a. „vysoce nákladově efektivními 
doporučeními“ opatření, u nichž bylo 
v rámci energetického auditu shledáno, že 
se náklady na jejich provedení vrátí do 
pěti let; 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 12 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12b. „vyúčtováním“ výpis z účtu, nikoli 
platební požadavek (faktura);

Or. en

Odůvodnění
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. „kompletní renovací“ modernizace, 
která sníží jak dodávky, tak konečnou 
spotřebu energie dané budovy alespoň 
o 75 % ve srovnání se spotřebou před 
provedením renovace;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 27 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27b. „postupnou kompletní renovací“ 
modernizace, díky níž se postupně 
v průběhu běžného renovačního cyklu 
sníží dodávky a konečná spotřeba energie 
dané budovy celkově alespoň o 75 %, 
přičemž žádná fáze renovace neznemožní 
realizaci další fáze, ani nezvýší její 
náklady;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Článek 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 2a
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Finanční a technická podpora
2a. Aniž by byly dotčeny články 107 a 108 
SFEU, členské státy vytvoří finanční 
mechanismy, které by slučovaly četné 
finanční toky včetně 
a) peněžních příspěvků a pokut 
ukládaných za nesplnění povinností 
uvedených v článku 6,
b) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve smyslu čl. 10 odst. 3 směrnice 
2009/29/ES,
c) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost z projektových dluhopisů EU,
d) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost ve víceletém finančním rámci, 
zejména ve fondu soudržnosti a ve 
strukturálních fondech, a finančních 
nástrojů, technické pomoci a finančního 
inženýrství EU vytvořených pro tyto účely,
e) zdrojů vyčleněných na energetickou 
účinnost z prostředků Evropské investiční 
banky a dalších finančních institucí, 
zejména Evropské banky pro obnovu 
a rozvoj (EBRD) a Rozvojové banky Rady 
Evropy (CEB),
f) vnitrostátních zdrojů, včetně prostředků 
státních bank a dalších státních 
finančních institucí.
2. Finanční mechanismy:
a) používají tyto peněžní prostředky 
k vytvoření co největšího pákového efektu 
soukromého kapitálu, zejména k přilákání 
institucionálních investorů;
b) poskytují finanční nástroje (např. 
záruky na úvěry pro soukromý kapitál, 
záruky na úvěry podporující uzavírání 
smluv o energetické náročnosti, granty, 
zvýhodněné půjčky a specializované 
úvěrové rámce), které snižují 
předpokládaná i skutečná rizika projektů 
v oblasti energetické účinnosti;
c) jsou napojené na programy nebo 
agentury, které budou koncentrovat 



PR\878374CS.doc 13/92 PE472.358v01-00

CS

projekty zaměřené na úsporu energie 
a posuzovat jejich kvalitu, poskytovat 
technickou pomoc, podporovat trh 
s energetickými službami a pomáhat 
s vytvářením poptávky spotřebitelů po 
těchto službách v souladu s článkem 14;
d) poskytují potřebné zdroje na podporu 
školících a certifikačních programů, které 
slouží k zlepšování a akreditaci vědomostí 
a dovedností v oblasti energetické 
účinnosti.
3. Komise případně přímo nebo 
prostřednictvím evropských finančních 
institucí pomáhá na žádost členských 
států s vytvářením vnitrostátních 
finančních mechanismů a systémů 
technické podpory, jejichž cílem je zvýšit 
energetickou účinnost v různých 
odvětvích. Její pomoc spočívá v podpoře 
výměny osvědčených postupů mezi 
příslušnými vnitrostátním nebo 
regionálními orgány či subjekty.

Or. en

Odůvodnění
Pokud nebudou vytvořeny potřebné finanční mechanismy, zůstanou opatření navržená v této 
směrnici pouze zbožným přáním a nebudou sloužit vytváření četných pracovních míst 
a spuštění inovací. V návrhu směrnice by proto měly být ustanoveny finanční mechanismy, 
které budou využívat existující finanční toky EU, např. strukturální fondy a fond soudržnosti, 
jež by měly upřednostňovat projekty v oblasti energetické účinnosti nebo projektové 
dluhopisy. Velkou část potřebných finančních prostředků lze získat i z vnitrostátních příjmů, 
např. z obchodu s emisním povolenkami v rámci systému EU ETS sloužícího k vytvoření 
pákového efektu soukromého kapitálu a z povinných úspor energie uložených v článku 6.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy stanoví vnitrostátní cíl 
energetické účinnosti vyjádřený jako

1. Každý členský stát zajistí, aby jeho  
vnitrostátní absolutní míra spotřeby 
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absolutní míra spotřeby primární energie 
v roce 2020. Při stanovení těchto cílů 
zohlední cíl Unie dosáhnout úspory 
energie o 20 %, opatření stanovená touto 
směrnicí, opatření k dosažení 
vnitrostátních cílů úspory energie přijatá 
podle čl. 4 odst. 1 směrnice 2006/32/ES 
a další opatření na podporu energetické 
účinnosti v členských státech a na úrovni 
Unie.

primární energie v roce 2020 minimálně 
nepřekročila jeho cíl, který je uveden 
v levém sloupci tabulky uvedené 
v příloze -I části A. Tyto povinné 
vnitrostátní cíle jsou v souladu s cílem
Unie dosáhnout úspory energie alespoň 
o 20 % uvedeným v článku 1, který 
ukládá snížení spotřeby primární energie 
v EU minimálně o 368 Mtoe v roce 2020 
ve srovnání s prognózami.

Or. en

Odůvodnění

Zkušenosti s právními předpisy EU upravujícími oblasti obnovitelných zdrojů energie 
a klimatu ukazují, že je nutné stanovit pro členské státy závazné cíle. Díky nim se daná 
problematika více zviditelní, jsou přijaty politické závazky a vytvoří se jisté prostředí pro 
investice. Celkové makroekonomické a geopolitické přínosy pro hospodářství a občany EU, 
které plynou z přijetí přísných opatření v oblasti energetické účinnosti, ospravedlňují 
stanovení závazných cílů. Má-li být splněn 20% cíl EU, je podle Komise nutné v roce 2020 
snížit spotřebu primární energie minimálně o 368 Mtoe.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise nejpozději do 30. června 2014 
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadující snížení 
spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 
a hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

2. Členské státy zavedou opatření, která 
účinným způsobem zajistí, aby se jejich 
spotřeba primární energie rovnala  
hodnotě uvedené v orientačním plánu, 
který je stanoven v příloze -I části B, nebo 
aby byla nižší než tato hodnota.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být dosaženo cílů stanovených pro úspory energie v roce 2020, měly by členské státy 
usilovat o vypracování orientačního plánu, který by ukazoval, jak hodlají při jejich plnění 
postupovat. Tyto plány umožní Komisi provádět nezbytné kontroly a ověřovat, jak je plněn 
celkový cíl EU v oblasti úspory energie. 
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Renovace budov

1. Členské státy si stanoví za cíl snížit do 
31. prosince 2050 energetickou spotřebu 
stávajícího fondu budov o 80 % 
v porovnání s rokem 2010.
2. Členské státy v rámci vnitrostátních 
plánů uvedených v článku 9 směrnice 
2010/31/EU, a aniž by byl dotčen odstavec 
1 tohoto článku, vypracují politiky 
a přijmou opatření podporující kompletní 
renovace budov, včetně postupných 
kompletních renovací. 
3. Členské státy do 1. ledna 2014 stanoví 
a zveřejní vnitrostátní plány uvedené 
v odstavci 2. Tyto plány uvádějí alespoň:
a) soupis budov podle kategorií 
nemovitostí,
b) cíle kompletních renovací pro roky 
2020, 2030 a 2040 rozlišené podle 
kategorií budov; tyto cíle jsou v souladu 
s dlouhodobým cílem uvedeným v odstavci
1,
c) opatření na řešení sociálních, 
technických a finančních problémů ve 
stavebnictví,
d) opatření bránící ukládání finančních 
postihů nájemcům.
4. Členské státy zajistí, aby kompletní 
renovace a postupné kompletní renovace 
byly provedeny nejprve v energeticky 
nejnáročnějších budovách sloužících 
k obchodním i obytným účelům.
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5. Členské státy zajistí, aby kompletní 
renovace byly provedeny nejprve 
v energeticky nejnáročnějších budovách, 
které jsou majetkem nebo sídlem 
veřejných orgánů.

Or. en

Odůvodnění
Budovy představují 40 % veškeré spotřeby energie v EU, ačkoli stávající fond budov nabízí 
značný potenciál k úsporám, který je z velké části nevyužitý. Zpravodaj proto navrhuje zvolit 
globální dlouhodobou koncepci, která by vycházela z vnitrostátních programů pro budovy do 
roku 2050. Budou-li každoročně důkladněji zrenovována 2 % budov, do roku 2050 se sníží 
spotřeba energie v budovách v EU průměrně na jednu pětinu naší současné spotřeby.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Aniž by byl dotčen článek 7 směrnice 
2010/31/EU, členské státy zajistí, aby 
počínaje 1. lednem 2014 byly každoročně 
renovovány 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, s cílem splnit požadavky na 
minimální energetickou náročnost 
stanovené příslušným členským státem 
podle článku 4 směrnice 2010/31/EU.
Tento 3% podíl se vypočítává z celkové 
podlahové plochy budov s celkovou 
užitkovou podlahovou plochou nad 250 
m2 ve vlastnictví veřejných subjektů 
příslušného členského státu, která 
k 1. lednu každého roku nesplňuje 
vnitrostátní požadavky na minimální 
energetickou náročnost stanovené podle 
článku 4 směrnice 2010/31/EU.

1. V zájmu splnění vnitrostátního plánu 
uvedeného v článku 3a a aniž by byl 
dotčen článek 9 směrnice 2010/31/EU, 
členské státy zajistí, aby počínaje 
1. lednem 2014 byly každoročně 
kompletně zrenovovány či aby byla 
zahájena postupná kompletní renovace
minimálně 3 % celkové podlahové plochy 
budov ve vlastnictví nebo v užívání
veřejných subjektů.

Or. en
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Odůvodnění

Veřejné subjekty, včetně orgánů EU, musí být příkladem vybízejícím k následování. Budovy ve 
vlastnictví nebo v užívání veřejných subjektů mohou podnítit nezbytné technické, finanční 
a organizační inovace a vytvoření trhu s energetickými službami. Zpravodaj se proto 
domnívá, že stanovení minimálně 3% závazné míry renovací všech veřejných budov je 
přiměřeně ambiciózním cílem.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy podporují veřejnoprávní 
subjekty v tom, aby každý rok provedly 
kompletní renovaci minimálně 3 % 
celkové podlahové plochy budov v jejich 
vlastnictví.

Or. en

Odůvodnění

Veřejnoprávní subjekty nemohou vybírat daně nebo zvýšit nájemné, a proto jsou jejich 
investiční rozhodnutí omezená. Členské státy by proto měly aktivně podporovat kompletní 
renovaci zejména v oblasti sociálního bydlení.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví jejich veřejných 
subjektů, ve kterém bude uvedeno:

3. Pro účely stanovené odstavcem 1 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2014 
vypracují a zpřístupní veřejnosti soupis 
budov ve vlastnictví nebo v užívání jejich 
veřejných subjektů, ve kterém bude 



PE472.358v01-00 18/92 PR\878374CS.doc

CS

uvedeno:

Or. en

Odůvodnění

Soupisy veřejných budov by měly být vyčerpávající a zahrnovat jak objekty ve vlastnictví, tak 
objekty v užívání veřejných subjektů.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy podpoří veřejné subjekty 
v tom, aby:

4. Členské státy podpoří místní orgány, 
obce a další veřejné subjekty v tom, aby:

Or. en

Odůvodnění

Některé obce a další veřejné subjekty v členských státech již zavedly nebo plánují zavést 
integrovaná urbanistická řešení, která se neomezují pouze na zásahy v budovách. Členské 
státy by tedy měly podpořit obce, města, regiony nebo jakékoli další veřejné subjekty, aby 
v rámci místního demokratického a správního procesu přijímaly takové iniciativy nebo 
koncepce s cílem projektovat například „nízkoenergetická města a regiony“.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) přijaly plán pro energetickou účinnost, 
samostatný nebo jako součást širšího 
klimatického nebo environmentálního
plánu, který bude obsahovat konkrétní cíle 
energetické účinnosti s ohledem na trvalé 
zvyšování energetické účinnosti u tohoto 

a) přijaly integrovaný plán pro 
energetickou účinnost, samostatný nebo 
jako součást širšího plánu v oblasti klimatu, 
nízkoenergetických měst či regionů nebo 
životního prostředí, který bude obsahovat 
konkrétní cíle energetické účinnosti 
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subjektu; s ohledem na trvalé zvyšování jejich 
energetických úspor a energetické 
účinnosti;

Or. en

Odůvodnění

Některé obce a další veřejné subjekty v členských státech již zavedly nebo plánují zavést 
integrovaná urbanistická řešení, která se neomezují pouze na zásahy v budovách. Členské 
státy by tedy měly podpořit obce, města, regiony nebo jakékoli další veřejné subjekty, aby 
v rámci místního demokratického a správního procesu přijímaly takové iniciativy nebo 
koncepce s cílem projektovat například „nízkoenergetická města a regiony“.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s vysokou energetickou 
účinností, jak je uvedeno v příloze III.

Členské státy zajistí, aby veřejné subjekty 
nakupovaly pouze výrobky, služby 
a budovy s nejvyšší energetickou účinností, 
jak je uvedeno v příloze III.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné subjekty musí vždy nakupovat pouze energeticky nejúspornější výrobky, služby 
a budovy. 

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy povinného zvyšování energetické Systémy povinného zvyšování úspor 
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účinnosti energie

Or. en

Odůvodnění

Tento systém je ústředním projektem této směrnice a musí vést ke skutečným úsporám energie.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování energetické 
účinnosti. Tento program zajistí, aby 
všichni distributoři energie nebo všechny
společnosti zabývající se maloobchodním 
prodejem energie operující na území 
členského státu dosáhli ročních úspor 
energie odpovídajících 1,5 % jejich objemu 
prodeje energie v tomto členském státě za 
předchozí rok vyjma energie používané 
v odvětví dopravy. Tohoto objemu úspor 
energie musí být odpovědnými stranami 
dosaženo u konečných zákazníků.

1. Každý členský stát vytvoří systém 
povinného zvyšování úspor energie. Tento 
program zajistí, aby distributoři energie 
a/nebo společnosti zabývající se 
maloobchodním prodejem energie 
operující na území některého členského 
státu dosáhli kumulativních ročních 
konečných úspor energie, které odpovídají
minimálně 1,5 % jejich ročnímu objemu 
prodané energie v tomto členském státě. 
Tento objem se stanoví na základě 
průměrného prodeje během tří posledních 
let. Tohoto objemu úspor energie musí být 
odpovědnými stranami dosaženo 
u konečných zákazníků.

Or. en

Odůvodnění

Navržená povinná 1,5% úspora energie se musí vztahovat na hospodářství jako celek, a proto 
by měl tento systém zahrnovat i odvětví dopravy, které má významný ekonomický potenciál, 
avšak zatím svých možností k úsporám nevyužívá. Zpravodaj kromě toho navrhuje, aby se 
příslušný cíl stanovil na základě průměrného objemu prodeje uskutečněného za tři roky, nikoli 
za jeden, jak navrhuje Komise, aby se vyvážily možné rozdíly mezi jednotlivými roky 
v důsledku extrémních povětrnostních vlivů nebo hospodářských změn.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Objem úspor energie vyžadovaných od 
každé odpovědné strany vyjádří členské 
státy v ukazatelích konečné spotřeby nebo
spotřeby primární energie. Metoda zvolená 
pro vyjádření požadovaného objemu úspor 
energie se používá také pro výpočet úspor 
hlášených odpovědnými stranami. Použijí 
se přepočítávací koeficienty uvedené 
v příloze IV.

2. Konečné úspory energie vyžadované od 
každé odpovědné strany vyjádří členské 
státy v ukazatelích spotřeby primární 
energie. Metoda zvolená pro vyjádření 
požadovaného objemu úspor energie se 
používá také pro výpočet úspor hlášených 
odpovědnými stranami. Použijí se 
přepočítávací koeficienty uvedené
v příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky musí zahrnovat konečnou spotřebu a být vyčíslené pro primární energii, neboť 
spotřeba primární energie odráží skutečný dopad spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Každý členský stát zajistí, aby 
každoroční úspory ve výši 1,5 % 
doplňovaly úspory dosažené v předchozím 
roce v souladu s přílohou Va. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje původní myšlenku Komise, aby každoroční úspory ve výši 
1,5 % měly skutečně kumulativní efekt.
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Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Pro účely odstavce 1 se opatření 
zaměřená na krátkodobé úspory, která 
jsou definovaná v příloze V bodu 1, 
nezapočítávají do objemu úspor energie 
vyžadovaného od každé odpovědné strany.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty jen v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
s nízkou přidanou hodnotou. 

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory, která jsou definována v příloze V, 
bodu 1, se na objemu úspor energie 
vyžadovaném od každé odpovědné strany 
nesmí podílet více než 10 % a lze je 
započíst do plnění povinnosti stanovené 
v odstavci 1 jen v kombinaci s opatřeními, 
s nimiž jsou spojovány dlouhodobé úspory.

3. Pro účely odstavce 1 se opatření 
zaměřená na krátkodobé úspory, která jsou 
definována v příloze V bodu 1, nesmí na 
objemu úspor energie vyžadovaném od 
každé odpovědné strany podílet více než 
10 % a lze je započíst do plnění povinnosti 
stanovené v odstavci 1 jen v kombinaci 
s opatřeními, s nimiž jsou spojovány 
dlouhodobé úspory.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
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s nízkou přidanou hodnotou. 

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pro účely odstavce 1 členské státy 
zajistí, aby se opatření, s nimiž jsou 
spojovány dlouhodobé úspory, zejména 
kompletní renovace a postupné kompletní 
renovace, podílela na objemu úspor 
energie vyžadovaném od každé odpovědné 
strany alespoň 50 %.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly zajistit, aby byly více oceněny odpovědné strany, které provádějí 
opatření zajišťující značné a dlouhodobé úspory energie. Tento systém by proto měl 
podporovat a odměňovat kompletní renovace a postupné kompletní renovace fondu budov.

Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou kontrolní systémy, 
v rámci kterých se nezávisle ověří alespoň 
statisticky významná část opatření ke 
zvyšování energetické účinnosti 
zavedených odpovědnými stranami.

4. Členské státy zajistí, aby úspory 
ohlášené odpovědnými stranami byly 
vypočteny v souladu s přílohou V 
bodem 2. Zavedou nezávislá měření 
a kontrolní a verifikační systémy, v jejichž 
rámci se nezávisle ověří alespoň statisticky 
významná část a reprezentativní výběr
opatření ke zvyšování energetické 
účinnosti zavedených odpovědnými 
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stranami.

Or. en

Odůvodnění

Transparentní a nezávislá měření a ověřování mají klíčový význam pro získání důvěry trhu 
a veřejnosti v navržené nové systémy pro úspory energie. Je třeba zabránit parazitování. 

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V rámci systému povinného zvyšování 
energetické účinnosti členské státy 
mohou: 

5. V rámci systému povinného zvyšování 
úspor energie jsou členské státy 
oprávněny: 

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z textu.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) povolit odpovědným stranám, aby 
započetly do svého povinného plnění 
certifikované úspory energie dosažené 
poskytovateli energetických služeb nebo 
jinými třetími stranami; v tomto případě 
zavedou akreditační postupy, které budou 
jasné, transparentní a otevřené všem 
aktérům na trhu a zaměří se na snížení 
nákladů spojených s certifikací;

b) povolit odpovědným stranám, aby 
započetly do svého povinného plnění 
certifikované úspory energie dosažené 
poskytovateli energetických služeb nebo 
jinými třetími stranami; zavést akreditační 
postupy, které budou jasné, transparentní 
a otevřené všem aktérům na trhu a zaměří 
se na snížení nákladů spojených 
s certifikací;

Or. en
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Odůvodnění

Vyplývá z textu.

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) povolit odpovědným stranám 
započítávat úspory dosažené v daném roce 
tak, jako by byly místo toho dosaženy 
v kterémkoli ze dvou předchozích nebo 
dvou následujících let.

c) povolit odpovědným stranám 
započítávat úspory dosažené v daném roce 
tak, jako by byly místo toho dosaženy 
v předchozím nebo následujícím roce.

Or. en

Odůvodnění

Vyplývá z textu.

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 6 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dosažené úspory energie; a) požadované a dosažené úspory energie; 
pro výpočet úspory energie se použije 
vzorec uvedený v příloze Va;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upřesňuje původní myšlenku Komise, aby každoroční úspory ve výši 
1,5 % měly skutečně kumulativní efekt. 
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Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

9. Členské státy odpovědným stranám 
povolí, aby každý rok plnily své závazky 
v rozmezí 25 až 50 % , pokud budou 
odvádět příspěvky do finančních 
mechanismů uvedených v článku 2a. Výše 
příspěvku do příslušného finančního 
mechanismu odpovídá odhadované výši 
investičních nákladů, kterých by bylo 
zapotřebí ke splnění jejich podílu závazku.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise, aby se podniky zcela svobodně rozhodovaly pro alternativní opatření, by 
ohrozilo nový obchodní model ustavený v článku 6. Zpravodaj navrhuje koncepci, která by 
členským státům případně umožňovala, aby svým odpovědným stranám povolily částečně 
odvádět příspěvky do příslušného finančního nástroje (článek 2a) v případě, že nezavedou 
opatření na úsporu energie v plném rozsahu. Tento přístup současně zajistí splnění 1,5% cíle 
pro úsporu energie na vnitrostátní úrovni, neboť příspěvky odvedené do tohoto nástroje 
budou použity na zavádění opatření na úspory energie. 

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy oznámí Komisi nejpozději do 
1. ledna 2013, v jakém rozsahu plánují 
splnit svůj podíl závazků, když 
odpovědným stranám povolí odvést 
příspěvek do finančního mechanismu, 
včetně pravidel o sankcích uvedených 
v článku 9, a doloží, jakým způsobem by 
navrženého objemu úspor dosáhly 
s využitím příspěvku odvedeného do 
příslušných fondů. Komise může tato 
opatření zamítnout nebo navrhnout jejich 
změnu do třech měsíců od data oznámení. 
V takových případech dotyčný členský stát 
programy a opatření neuplatní, dokud 
Komise znovu předložený nebo upravený 
návrh opatření výslovně nepřijme.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise, aby se podniky zcela svobodně rozhodovaly pro alternativní opatření, by 
ohrozilo nový obchodní model ustavený v článku 6. Zpravodaj navrhuje koncepci, která by 
členským státům případně umožňovala, aby svým odpovědným stranám povolily částečně 
odvádět příspěvky do příslušného finančního nástroje (článek 2a) v případě, že nezavedou 
opatření na úsporu energie v plném rozsahu. Tento přístup současně zajistí splnění 1,5% cíle 
pro úsporu energie na vnitrostátní úrovni, neboť příspěvky odvedené do tohoto nástroje 
budou použity na zavádění opatření na úspory energie. 
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Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Systémy povinného zvyšování úspor energie by měly být zavedeny na vnitrostátní úrovni 
a uplatňovány na území jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy podpoří, aby všichni 
koneční zákazníci měli přístup k velmi 
kvalitním energetickým auditům, které jsou 
efektivní z hlediska nákladů a jsou 
prováděny nezávisle kvalifikovanými nebo 
schválenými odborníky.

Or. en
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Odůvodnění

Malé a střední podniky budou potřebovat pomoc, aby pokryly náklady na energetické audity 
a provedly doporučení navržená v rámci těchto auditů, neboť náklady na tato opatření mohou 
mít návratnost až pět let. Velmi kvalitní audity a konkrétní uplatňování alespoň těch 
nákladově nejúčinnějších opatření jsou klíčovými prvky efektivní a účinné politiky v oblasti 
úspory energie založené na auditech, což je účelem článku 7.

Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy vypracují systémy pobídek 
a financování, jako jsou daňové úlevy 
nebo daňové subvence, aby malé a střední 
podniky mohly zcela či částečně hradit 
náklady spojené s provedením 
energetického auditu a s provedením 
vysoce nákladově efektivních doporučení 
vydaných v rámci těchto auditů. 

Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky budou potřebovat pomoc, aby pokryly náklady na energetické audity 
a provedly doporučení navržená v rámci těchto auditů, neboť náklady na tato opatření mohou 
mít návratnost až pět let. Velmi kvalitní audity a konkrétní uplatňování alespoň těch 
nákladově nejúčinnějších opatření jsou klíčovými prvky efektivní a účinné politiky v oblasti 
úspory energie založené na auditech, což je účelem článku 7.

Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se podniky, které 
přijímají pomoc ve formě pobídek nebo 
finanční podpory, zavázaly k provedení 
vysoce nákladově efektivních doporučení 
vydaných v rámci auditů. 
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Or. en

Odůvodnění

Malé a střední podniky budou potřebovat pomoc, aby pokryly náklady na energetické audity 
a provedly doporučení navržená v rámci těchto auditů, neboť náklady na tato opatření mohou 
mít návratnost až pět let. Velmi kvalitní audity a konkrétní uplatňování alespoň těch 
nákladově nejúčinnějších opatření jsou klíčovými prvky efektivní a účinné politiky v oblasti 
úspory energie založené na auditech, což je účelem článku 7.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy vypracují systémy nebo 
ustanovení pro finanční pobídky podle 
článku 6, které podnikům, na něž se 
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vztahuje odstavec 2 tohoto článku, 
pomohou převést doporučení vydaná 
v rámci povinných auditů na investice do 
opatření na úsporu energie. Komise 
k pravidlům EU pro poskytování státní 
pomoci připojí pokyny pro určování toho, 
které finanční pobídky zavedené 
členskými státy ve prospěch jejich 
dotčených podniků budou slučitelné 
s pravidly vnitřního trhu a pravidly pro 
poskytování státní pomoci.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyzývá členské státy k tomu, aby v souladu s pravidly vnitřního trhu 
a pravidly pro poskytování státní pomoci našly způsoby, jak podnikům pomoci s realizací 
opatření navržených v rámci energetických auditů.

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy při zavádění 
inteligentních měřičů zajistí, aby 
konečným uživatelům elektřiny, zemního 
plynu, dálkového nebo jiného centrálního 
vytápění nebo chlazení a dálkově nebo 
jinak centrálně dodávané místní teplé 
vody byly poskytnuty individuální měřiče, 
které přesně změří a zpřístupní jim jejich 
skutečnou spotřebu energie a v souladu 
s přílohou VI jim v reálném čase bezplatně 
poskytnou údaje o skutečném čase 
spotřeby ve formátu, který spotřebitelům 
umožní lépe pochopit jejich spotřebu 
energie.

Or. en
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Odůvodnění

Zpravodaj vítá zavádění inteligentních měřičů za předpokladu, že analýza nákladů a přínosů 
podle směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se trhů s elektřinou a plynem bude mít 
kladný výsledek, což není v případě malých spotřebitelů, jako jsou např. domácnosti, vždy 
prokázáno. Domnívá se však, že z hlediska odezvy na poptávku po energii existují dostatečné 
důkazy pro to, aby bylo uloženo povinné zavádění inteligentních měřičů v podnicích, které 
spotřebují určitý objem elektrické energie.  

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Je-li zavádění inteligentních měřičů 
vyhodnoceno kladně v souladu se
směrnicemi 2009/72/ES a 2009/73/ES 
týkajícími se trhů s elektřinou a s plynem, 
členské státy při stanovení minimálních 
funkčních požadavků na měřiče 
a povinností pro účastníky trhu zajistí, aby 
byly plně zohledněny cíle stanovené pro 
úspory energie a přínosy pro konečné 
zákazníky.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj vítá zavádění inteligentních měřičů za předpokladu, že analýza nákladů a přínosů 
podle směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se trhů s elektřinou a plynem bude mít 
kladný výsledek, což není v případě malých spotřebitelů, jako jsou např. domácnosti, vždy 
prokázáno. Domnívá se však, že z hlediska odezvy na poptávku po energii existují dostatečné 
důkazy pro to, aby bylo uloženo povinné zavádění inteligentních měřičů v podnicích, které 
spotřebují určitý objem elektrické energie.  
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Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby podniky, včetně 
obchodních podniků, jejichž konečná 
spotřeba energie přesahuje 6 000 kWh 
ročně, zavedly nespozději do 1. ledna 2015 
inteligentní měřiče.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj vítá zavádění inteligentních měřičů za předpokladu, že analýza nákladů a přínosů 
podle směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se trhů s elektřinou a plynem bude mít 
kladný výsledek, což není v případě malých spotřebitelů, jako jsou např. domácnosti, vždy 
prokázáno. Domnívá se však, že z hlediska odezvy na poptávku po energii existují dostatečné 
důkazy pro to, aby bylo uloženo povinné zavádění inteligentních měřičů v podnicích, které 
spotřebují určitý objem elektrické energie.  

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě elektřiny a na žádost konečného 
zákazníka provozovatelé měřičů zajistí, 
aby měřidlo mohlo započítávat elektřinu 
vyrobenou v budově konečného zákazníka 
a dodanou do elektrické sítě. Členské státy 
zajistí, aby byly konečným zákazníkům 
zpřístupněny údaje měření jejich výroby 
nebo spotřeby v reálném čase. Pokud o to 
koneční zákazníci požádají, budou jim 
nebo třetí straně, která jedná jejich 
jménem, poskytnuty bez dodatečných 
nákladů údaje měření jejich výroby nebo 
spotřeby v reálném čase ve formátu, který 
jim umožní srovnávat rovnocenné 



PE472.358v01-00 34/92 PR\878374CS.doc

CS

nabídky.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj vítá zavádění inteligentních měřičů za předpokladu, že analýza nákladů a přínosů 
podle směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se trhů s elektřinou a plynem bude mít 
kladný výsledek, což není v případě malých spotřebitelů, jako jsou např. domácnosti, vždy 
prokázáno. Domnívá se však, že z hlediska odezvy na poptávku po energii existují dostatečné 
důkazy pro to, aby bylo uloženo povinné zavádění inteligentních měřičů v podnicích, které 
spotřebují určitý objem elektrické energie.  

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj vítá zavádění inteligentních měřičů za předpokladu, že analýza nákladů a přínosů 
podle směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se trhů s elektřinou a plynem bude mít 
kladný výsledek, což není v případě malých spotřebitelů, jako jsou např. domácnosti, vždy 
prokázáno. Domnívá se však, že z hlediska odezvy na poptávku po energii existují dostatečné 
důkazy pro to, aby bylo uloženo povinné zavádění inteligentních měřičů v podnicích, které 
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spotřebují určitý objem elektrické energie.  

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zpravodaj vítá zavádění inteligentních měřičů za předpokladu, že analýza nákladů a přínosů 
podle směrnic 2009/72/ES a 2009/73/ES týkajících se trhů s elektřinou a plynem bude mít 
kladný výsledek, což není v případě malých spotřebitelů, jako jsou např. domácnosti, vždy 
prokázáno. Domnívá se však, že z hlediska odezvy na poptávku po energii existují dostatečné 
důkazy pro to, aby bylo uloženo povinné zavádění inteligentních měřičů v podnicích, které 
spotřebují určitý objem elektrické energie.  

Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Kromě povinností vyplývajících ze 
směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
zajistí, aby vyúčtování bylo přesné a aby 
bylo založeno na skutečné spotřebě, pro 
všechna odvětví, na která se vztahuje tato 

2. Kromě povinností vyplývajících ze 
směrnice 2009/72/ES a směrnice 
2009/73/ES týkajících se vyúčtování 
členské státy nejpozději do 1. ledna 2015 
nebo současně se zavedením 
inteligentních měřičů, dojde-li k němu 
před uvedeným datem, zajistí, aby 
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směrnice, včetně distributorů energie, 
provozovatelů distribučních soustav 
a maloobchodních prodejců energie, při 
zajištění minimální četnosti stanovené 
v příloze VI bodu 2.1. Spolu 
s vyúčtováním obdrží koneční zákazníci 
rovněž vhodné informace se zevrubným 
přehledem stávajících cen energie 
v souladu s přílohou VI bodem 2.2.

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

žádost konečných zákazníků byly údaje 
o jejich vyúčtování za elektřinu 
a historické spotřebě zpřístupněny 
poskytovateli energetických služeb 
určenému konečným zákazníkem. Je-li 
nainstalován inteligentní měřič, členské 
státy zakážou zpětné vyúčtování.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Údaje z měření nebo vyúčtování 
individuální spotřeby energie, jakož 
i ostatní údaje uvedené v odstavcích 1 a 2 
a příloze VI se bezplatně zpřístupní
konečným zákazníkům do dvou hodin 
nebo co nejrychleji s ohledem na 
technické možnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Pro účinnější využívání energie mají zásadní význam informace v reálném čase.
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Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Program pro zlepšení informovanosti 

a postavení spotřebitelů
1. Členské státy vypracují vnitrostátní 
strategie, které podpoří a umožní účinné 
využívání energie malými odběrateli, 
včetně domácností.

2. Pro účely odstavce 1 členské státy do 
této strategie minimálně zahrnou:
a) jednotné kontaktní místo pro 
poskytování poradenství a pro 
akreditované poskytovatele služeb 
v souladu s články 13 a 14;
b) řadu nástrojů a politik podporujících 
změnu chování, mezi něž patří:
– finanční pobídky,
– přístup k finančním prostředkům, 
grantům nebo subvencím, 
– poskytování informací,
– vzorové projekty, 
– aktivity na pracovišti,
– minimální standardy pro informace 
uváděné ve vyúčtování a pro podobu 
faktur,
c) program na zapojení spotřebitelů 
a spotřebitelských organizací do zavádění 
inteligentních měřičů poskytováním 
informací o:
– nákladově účinných a snadno 
proveditelných změn ve spotřebě energie a
– opatřeních na zvýšení energetické 
účinnosti. 



PR\878374CS.doc 39/92 PE472.358v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení této směrnice o poskytování informací a poradenství nejsou dostatečná, má-li být 
splněn její cíl zapojit příslušné skupiny konečných spotřebitelů. Je důležité, aby ustanovení 
o informacích nebylo koncipováno jako vlastní cíl, nýbrž aby bylo zapracováno do 
legislativního rámce, který bude oceňovat pouze výsledky (a nikoli výstupní údaje) projektů 
v oblasti energetické účinnosti – tj. pouze měřitelné změny chování a ne pouhé šíření 
informací. 

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy stanoví sankce za porušení 
vnitrostátních předpisů přijatých podle 
článků 6 až 8 a přijmou opatření nezbytná 
k jejich uplatňování. Stanovené sankce 
musí být účinné, přiměřené a odrazující 
a minimálně pětkrát vyšší než průměrné 
náklady v rámci příslušných 
vnitrostátních programů na úspory 
energie. Sankce se odvádí do finančního 
mechanismu uvedeného v článku 2a.
Členské státy oznámí tato ustanovení 
Komisi nejpozději do [dvanáct měsíců po 
vstupu této směrnice v platnost] 
a neprodleně ji uvědomí o jakékoliv 
následné změně, kterou by byly tyto sankce 
dotčeny.

Or. en

Odůvodnění

Sankce uložené za nesplnění povinností by měly být dostatečně odrazující, aby se zajistila 
stoprocentní realizace opatření navržených v této směrnici.
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Pozměňovací návrh 53
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy nejpozději do 
1. ledna 2014 stanoví vnitrostátní plán 
vytápění a chlazení zaměřený na využití 
potenciálu kombinované výroby tepla 
a elektřiny s vysokou účinností a účinného 
dálkového vytápění a chlazení, který bude 
obsahovat údaje stanovené v příloze VII 
a podrobně uvádět související opatření 
a zákonné povinnosti, a uvědomí o nich 
Komisi. Tyto plány budou aktualizovány 
a Komise o nich bude informována jednou 
za pět let. Členské státy prostřednictvím 
svého regulačního rámce zajistí, aby 
vnitrostátní plány vytápění a chlazení byly 
zohledňovány v plánech místního 
a regionálního rozvoje, včetně územních 
plánů měst a obcí, a aby splňovaly 
strukturální kritéria podle přílohy VII. 
Vnitrostátní plány vytápění a chlazení 
plně zohlední analýzu potenciálu 
příslušného členského státu, pokud jde 
o vysoce účinnou kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny, vypracovanou v souladu 
se směrnicí 2004/8/ES.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly využívat potenciálu, který skýtá jejich území pro kombinovanou výrobu 
elektřiny, tepla a chlazení.
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Pozměňovací návrh 54
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 3, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII;
b) požadavek uvedený v odst . 3 písm. b) 
související s umístěním zařízení nemůže 
být splněn vzhledem k potřebě umístit 
zařízení do blízkosti geologického úložiště 
povoleného podle směrnice 2009/31/ES; 
nebo
c) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení.
O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly využívat potenciálu, který skýtá jejich území pro kombinovanou výrobu 
elektřiny, tepla a chlazení. Není zde proto žádný důvod pro výjimky.
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Pozměňovací návrh 55
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
nařízení týkající se územního plánování 
měst a obcí byla přizpůsobena kritériím
pro vydání povolení uvedených
v odstavci 3 a byla v souladu 
s vnitrostátními plány vytápění a chlazení 
podle odstavce 1. 

5. Členské státy zajistí, aby kritéria pro 
vydání povolení uvedená v odstavci 3 byla 
v souladu s vnitrostátními plány vytápění 
a chlazení podle odstavce 1. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly dodržovat vnitrostátní a regionální nařízení o územním plánování, ale 
současně využívat svého potenciálu pro vysoce účinnou kombinovanou výrobu.

Pozměňovací návrh 56
Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy mohou stanovit podmínky 
pro vyjmutí z působnosti ustanovení 
odstavce 6, když:

vypouští se

a) nebyla splněna kritéria prahových 
hodnot související s dostupností tepelného 
zatížení stanovená v bodě 1 přílohy VIII; 
nebo
b) analýza nákladů a přínosů ukáže, že 
náklady včetně investic do infrastruktury 
převyšují přínosy ve srovnání s náklady 
na poskytování stejného množství 
elektřiny a tepla pomocí odděleného 
vytápění nebo chlazení. 
O takových podmínkách pro vyjmutí 
členské státy uvědomí Komisi nejpozději 
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do 1. ledna 2014. Komise může tyto 
podmínky zamítnout nebo navrhnout 
jejich změnu do šesti měsíců od data 
uvědomení. V takových případech členský 
stát podmínky pro vyjmutí neuplatní, 
dokud Komise výslovně nepřijme znovu 
předložené nebo upravené podmínky. 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly využívat potenciálu, který skýtá jejich území pro kombinovanou výrobu 
elektřiny, tepla a chlazení. Není zde proto žádný důvod pro výjimky.

Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly využívat potenciálu, který skýtá jejich území pro kombinovanou výrobu 
elektřiny, tepla a chlazení. Není zde proto žádný důvod pro výjimky.
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Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly využívat potenciálu, který skýtá jejich území pro kombinovanou výrobu 
elektřiny, tepla a chlazení. Není zde proto žádný důvod pro výjimky.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby se celková roční 
energetická účinnost jejich tepelných 
elektráren zvyšovala alespoň o 1 % ročně 
a do roku 2025 dosáhla v průměru 
alespoň 60 %. 

Or. en

Odůvodnění
Systém přeměny energie (od konvenčních elektráren po rafinérie) používaný v EU se 
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vyznačuje celkově dosti nízkou účinností nepřekračující 35 %. V průběhu příštích let lze 
dosáhnout výrazných a rychlých úspor. Členské státy by měly rovněž využít stávající 
potenciál, který skýtá kombinovaná výroba tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy využijí alespoň jednu třetinu 
zjištěného potenciálu pro vysoce účinnou 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny a 
účinné dálkové vytápění a chlazení 
uvedené v čl. 10 odst. 1 do roku 2020 a 
dvě třetiny do roku 2030.

Or. en

Odůvodnění

Systém přeměny energie (od konvenčních elektráren po rafinérie) používaný v EU se 
vyznačuje celkově dosti nízkou účinností nepřekračující 35 %. V průběhu příštích let lze 
dosáhnout výrazných a rychlých úspor. Členské státy by měly rovněž využít stávající 
potenciál, který skýtá kombinovaná výroba tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 12 - odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členské státy mohou povolit sociálně 
orientované složky programů a struktur 
sazeb za přenos a distribuci energie po síti, 
pokud tyto struktury sazeb přispívají k 
celkové účinnosti (včetně energetické 
účinnosti) výroby, přenosu, distribuce a 
dodávek elektřiny.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Aniž je dotčen čl. 16 odst. 2 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů1, členské státy zajistí, aby v souladu 
s požadavky týkajícími se zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti sítě, na základě 
transparentních a nediskriminačních kritérií 
definovaných příslušnými vnitrostátními 
orgány, provozovatelé přenosových 
soustav a provozovatelé distribučních 
soustav na jejich území:

_____________
1 Úř. věst. L 140, 5.6.2009, s. 16.

Or. en

Odůvodnění

Jestliže se pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny zajistí přednostní přístup k elektrické 
síti a přednostní odběr, bude se jednat o vítanou změnu, která by však neměla být provedena 
na úkor přednostního přístupu, který je zajištěn pro energii z obnovitelných zdrojů. Výhody, 
které zařízení na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny přináší celé elektroenergetické 
soustavě, bude třeba ocenit. 
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Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 - pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) uplatňovali ustanovení, na jejichž 
základě budou poskytovat náležitou 
kompenzaci za odstraněné náklady na síť.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 64

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových soustav a provozovatelé 
distribučních soustav při získávání zdrojů 
pro služby vyrovnávání zatížení sítě a 
podpůrné služby přistupovali ke všem 
dodavatelům reagujícím na spotřebu, 
včetně uskupení spotřebitelů, 
nediskriminujícím způsobem, a to na 
základě jejich technických možností. 
Provozovatelé přenosových soustav a 
provozovatelé distribučních soustav 
potvrdí, že byla provedena měření v rámci 
reakce na spotřebu a finanční operace 
týkající se programů v oblasti reakce na 
spotřebu.

Or. en

Odůvodnění

Realizace opatření k zajištění energetické účinnosti vyžaduje komplexní zapojení subjektů 
regulujících energetické sítě, provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů 
distribučních soustav. Kromě toho, že je třeba urychleně zavádět inteligentní sítě, je třeba 
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také přednostně zřizovat vnitrostátní a regionální trhy v oblasti reakce na spotřebu.

Pozměňovací návrh 65

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Členské státy podporují přístup 
subjektů reagujících na spotřebu a jejich 
zapojení do organizovaných energetických 
trhů, přičemž v případě potřeby požádají 
vnitrostátní regulační orgány a 
provozovatele přenosových soustav, aby 
stanovili technické specifikace pro jejich 
účast na energetickém trhu a terciárním 
trhu s rezervní kapacitou, na základě 
technických požadavků těchto trhů a 
kapacit pro reakci na spotřebu, a to i pro 
uskupení spotřebitelů. Technická 
specifikace pro účast subjektů reagujících 
na spotřebu na terciárním trhu s rezervní 
kapacitou zahrnuje:
a) minimální kapacitu v kW potřebnou k 
účasti;
b) metody základního měření;
c) dobu, za kterou by měla být reakce na 
spotřebu aktivována; 
d) načasování reakce na spotřebu;
e) oznamovací lhůta  pro aktivování 
reakce na spotřebu;
f) požadavky na dálkové měření;
g) platby za dostupnost.
Členské státy zajistí, aby při provádění 
programů zaměřených na zajištění 
dostatečné kapacity byl plně zohledňován 
potenciál spojený s využitím reakce na 
spotřebu. Členské státy do 31. prosince 
2013 a  poté každé dva roky předloží 
Komisi zprávu o opatřeních, jež byla 
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přijata za účelem naplnění cílů 
stanovených v tomto odstavci.

Or. en

Odůvodnění

Realizace opatření k zajištění energetické účinnosti vyžaduje komplexní zapojení subjektů 
regulujících energetické sítě, provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů 
distribučních soustav. Kromě toho, že je třeba urychleně zavádět inteligentní sítě, je třeba 
také přednostně zřizovat vnitrostátní a regionální trhy v oblasti reakce na spotřebu.

Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7c. Členské státy vytvoří plán postupu a 
akční plán v oblasti reakce na spotřebu, 
který bude obsahovat podrobné informace 
o způsobu případného začlenění zdrojů 
poskytovaných v rámci reakce na spotřebu 
na regionální trhy s elektřinou, především 
na terciární trhy s rezervní kapacitou a 
trhy s kapacitou.  Tento plán postupu a 
akční plán budou předloženy Komisi a 
zveřejněny do 31. prosince 2013 a poté 
alespoň každé dva roky aktualizovány. 
Komise tento plán postupu a akční plán 
posoudí v souladu s následujícími kritérii 
pro začlenění reakce na spotřebu:
a) možnosti začlenění na trh a stejné 
možnosti přístupu na trh pro zdroje na 
straně výrobců i spotřebitelů (zatížení na 
straně dodavatelů a spotřebitelů);
b) v rámci reakce na spotřebu by mělo být 
povoleno  využívat celkové kapacitního 
zatížení na straně spotřeby v agregované 
formě, což znamená, že uskupení 
spotřebitelů může kombinovat více 
krátkodobých zdrojů na straně spotřeby 
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(zatížení na straně spotřebitelů) do 
jednoho většího bloku pro snížení zatížení 
a ten pak prodat či vydražit, případně i na 
několika organizovaných energetických 
trzích, a to zejména na terciárních trzích s 
rezervní kapacitou a na trzích s 
kapacitou; 
c) měly by být umožněny regionální a 
místní programy v oblasti reakce na 
spotřebu, které by místním a regionálním 
soustavám pomáhaly řešit problém 
omezené kapacity a optimalizovat tak 
využívání stávající infrastruktury. 

Or. en

Odůvodnění

Je třeba vytvořit trhy v oblasti řízení na straně spotřeby. 

Pozměňovací návrh 67

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy zajistí, aby systémy 
certifikace uvedené v odstavci 1 byly 
spravovány v jediném akreditačním rámci 
v zájmu transparentnosti vůči spotřebiteli. 
Takto bude zajištěna spolehlivost systémů, 
které přispějí k plnění cílů energetické 
účinnosti na vnitrostátní úrovni.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je podpořit nový odstavec na konci článku 14. Je 
důležité uvědomit si, že úspěch systému certifikace závisí na tom, zda ho budou 
spotřebitelé uznávat a zda mu budou důvěřovat.
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Pozměňovací návrh 68

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy zajistí, aby jednotné 
kontaktní místo uvedené v čl. 14 písm. -a) 
odkazovalo spotřebitele na akreditované 
poskytovatele.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm. -a (nové) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) zřídí jednotné kontaktní místo, které 
bude poskytovat základní poradenství v 
oblasti energetických služeb a odkazovat 
spotřebitele na akreditované poskytovatele 
služeb a zboží v oblasti energetické 
účinnosti. 

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na opatření stanovená v rámci třetího energetického balíčku je nutno zřídit 
jednotné kontaktní místo, které bude poskytovat základní poradenství v oblasti energetických 
služeb a směřovat spotřebitele k akreditovaným poskytovatelům. Stejně tak je zapotřebí, aby 
existoval nějaký jednotný nezávislý mechanismus, jako je ombudsman pro energetické otázky, 
který by zajistil účinné vyřizování stížností a urovnávání sporů mimosoudní cestou. 
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Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm.a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na opatření stanovená v rámci třetího energetického balíčku je nutno zřídit 
jednotné kontaktní místo, které bude poskytovat základní poradenství v oblasti energetických 
služeb a směřovat spotřebitele k akreditovaným poskytovatelům. Stejně tak je zapotřebí, aby 
existoval nějaký jednotný nezávislý mechanismus, jako je ombudsman pro energetické otázky, 
který by zajistil účinné vyřizování stížností a urovnávání sporů mimosoudní cestou. 

Pozměňovací návrh 71

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) zajistí ustavení nezávislého 
mechanismu, jako je ombudsman, který 
bude moci působit napříč průmyslovými 
odvětvími a zajišťovat účinné vyřizování 
stížností a mimosoudní urovnávání sporů 
vyplývajících z programů energetické 
účinnosti domácností, kterých se účastní 
více dodavatelů;

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na opatření stanovená v rámci třetího energetického balíčku je nutno zřídit 
jednotné kontaktní místo, které bude poskytovat základní poradenství v oblasti energetických 
služeb a směřovat spotřebitele k akreditovaným poskytovatelům. Stejně tak je zapotřebí, aby 
existoval nějaký jednotný nezávislý mechanismus, jako je ombudsman pro energetické otázky, 
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který by zajistil účinné vyřizování stížností a urovnávání sporů mimosoudní cestou. 

Pozměňovací návrh 72

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) podporují nezávislé facilitátory trhu, 
sítě a platformy, které propojují poptávku 
po službách v oblasti energetické 
účinnosti s příslušnou nabídkou a které 
upevňují energetické audity s prováděním 
opatření ke zlepšení energetické 
účinnosti;

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na opatření stanovená v rámci třetího energetického balíčku je nutno zřídit 
jednotné kontaktní místo, které bude poskytovat základní poradenství v oblasti energetických 
služeb a směřovat spotřebitele k akreditovaným poskytovatelům. Stejně tak je zapotřebí, aby 
existoval nějaký jednotný nezávislý mechanismus, jako je ombudsman pro energetické otázky, 
který by zajistil účinné vyřizování stížností a urovnávání sporů mimosoudní cestou. 

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 14 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) podporují projektové facilitátory, kteří 
vedle tržních facilitátorů poskytují 
veřejnoprávním orgánům poradenství 
ohledně nabídkových řízení týkajících se 
služeb v oblasti energetické účinnosti,  
struktury smluv, plnění smluv a jejich 
sledování u konkrétních projektů 
zaměřených na služby v oblasti 



PE472.358v01-00 54/92 PR\878374CS.doc

CS

energetické účinnosti.

Or. en

Odůvodnění

V návaznosti na opatření stanovená v rámci třetího energetického balíčku je nutno zřídit 
jednotné kontaktní místo, které bude poskytovat základní poradenství v oblasti energetických 
služeb a směřovat spotřebitele k akreditovaným poskytovatelům. Stejně tak je zapotřebí, aby 
existoval nějaký jednotný nezávislý mechanismus, jako je ombudsman pro energetické otázky, 
který by zajistil účinné vyřizování stížností a urovnávání sporů mimosoudní cestou. 

Pozměňovací návrh 74

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 75

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) omezení stanovených pro energetické 
společnosti tak, aby nemohly nabízet 
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služby v oblasti energetické účinnosti, a 
zajistily se tak rovné podmínky na trhu;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 76

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) omezení v rámci programů veřejné 
podpory s efektem vytěsňování, které 
brání aktérům na trhu v poskytování 
služeb v oblasti energetické účinnosti, s 
cílem zajistit rovné podmínky na trhu a 
přispět k dalšímu rozvoji podniků 
poskytujících služby v oblasti energetické 
účinnosti;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 77

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) vnitrostátních právních předpisů 
upravujících rozhodovací procesy v 
případě společně vlastněného majetku s 
cílem umožnit investice do opatření na 
úsporu energie a zakládání fondů pro 
tento účel.

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Článek 16 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účel srovnání úspor energie a přepočtu 
na srovnatelnou jednotku se použijí 
přepočítávací koeficienty uvedené 
v příloze IV, pokud nelze oprávněně 
použít jiné přepočítávací koeficienty.

Pro účel srovnání úspor energie a přepočtu 
na srovnatelnou jednotku se použijí 
přepočítávací koeficienty uvedené 
v příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 79

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 jednoho roku od 
vstupu této směrnice v platnost. 

Or. en

Odůvodnění
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Pozměňovací návrh 80

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. Každý členský stát  předloží Komisi do 
30. dubna 2013 a poté každý rok zprávu 
o pokroku dosaženém při plnění 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti, 
v souladu s přílohou XIV částí 1. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 81

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. 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.

2. 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 a 2. Zprávy budou 
doplněny o aktualizované odhady 
očekávané celkové spotřeby primární 
energie do roku 2014, 2016, 2018 a 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.
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Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 82

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 30. dubna 2012
poskytne vzor doplňující zprávy. Tento 
vzor obsahuje minimální požadavky 
stanovené v příloze XIV. Členské státy 
tento vzor dodržují při předkládání svých 
vnitrostátních doplňujících zpráv o 
úsporách ve spotřebě energie.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 83

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 2, 
a při provádění této směrnice. Své 
hodnocení a zprávu zašle Komise každý 
rok Evropskému parlamentu a Radě. Na 
základě posouzení těchto zpráv může 
Komise vydat doporučení pro členské 
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státy. První hodnocení a zpráva budou 
Evropskému parlamentu a Radě 
předloženy v roce 2013.

Or. en

Odůvodnění

Systém podávání zpráv podle této směrnice by měl být co nejjednodušší, avšak přesto 
dostatečně konkrétní a jasný, aby bylo možné na jeho základě srovnávat a stanovit osvědčené 
postupy. Systém by měl sledovat dosažený pokrok a hodnotit efektivitu různých opatření. 
Získané údaje by měly být veřejně přístupné. 

Pozměňovací návrh 84

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

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 
využití takových technik bylo v budoucnu 
podmínkou pro vydání povolení pro nová 
zařízení a při periodickém přezkumu 
povolení pro zařízení stávající. 

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 rozdíly mezi skutečnou 
úrovní energetické účinnosti takových 
zařízení a úrovní energetické účinnosti 
spojenou s využitím příslušných nejlepších 
dostupných technik, Komise případně 
navrhne, aby využití takových technik 
bylo v budoucnu podmínkou pro vydání 
povolení pro nová zařízení a při 
periodickém přezkumu povolení pro 
zařízení stávající. 

Or. en
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Odůvodnění

Pozměňovací návrh 85

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 předloží návrhy na uvedení 
směrnice 2003/87/ES, směrnice
2009/28/ES, rozhodnutí č. 406/2009/ES a 
směrnice 2010/31/ES v soulad s touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 86

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

Odůvodnění

Postup ve dvou krocích, který navrhuje Komise, by odsunul konečné rozhodnutí o závazných 
vnitrostátních cílech nejméně do konce roku 2016, což by bylo příliš pozdě na to, aby to mělo 
nějaký vliv na cíl stanovený pro rok 2020. Takto postupovat však již nebude nutné, pokud 
budou vnitrostátní cíle stanoveny v souladu s již existujícími vnitrostátními cíli a s 
pozměněným článkem 3 a s ním související přílohou -1.  
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Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Nejpozději do 30. června 2013 předloží 
Komise analýzu a akční plán týkající se 
financování opatření na úsporu energie a  
zavádění energeticky účinných 
technologií, jejichž cílem je zejména:
a) lepší využívání fondu soudržnosti, 
strukturálních fondů a rámcových 
programů;
b) lepší a rozšířenější využívání 
finančních prostředků Evropské investiční 
banky a jiných veřejných finančních 
institucí;
c) lepší přístup k rizikovému kapitálu, a to 
zejména na základě analýzy použitelnosti 
nástroje na sdílení rizik u investic do 
opatření na úsporu energie; a 
d) lepší koordinace unijní, vnitrostátní a 
regionální/místní finanční podpory a 
dalších forem podpory.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 8

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 

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

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Článek 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 19a
Doprovodný program

V zájmu posílení praktického uplatňování 
této směrnice na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni Komise vytvoří doprovodný 
nástroj v rámci programu „Inteligentní 
energie – Evropa“ (rozhodnutí 
Evropského parlamentu a Rady č. 
1639/2006/ES1). Tento nástroj podpoří 
výměnu zkušeností, pokud jde o 
uplatňované postupy, referenční 
srovnávání, činnosti v oblasti budování 
sítí a inovativní metody. 
____________
1 Úř. věst. L 310, 9.11.2006, s. 15. 

Or. en

Odůvodnění
Stávající programy EU jako „Inteligentní energie – Evropa“ je třeba prodloužit.

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Příloha -I (nová) 
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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)

MINIMÁLNÍ CÍL 
PRO ÚSPORU 
ENERGIE –
SNÍŽENÍ SPOTŘEBY 
PRIMÁRNÍ 
ENERGIE V ROCE 
2020 (MTOE) (S2020)

BELGIE BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
BULHARSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
ČESKÁ REPUBLIKA BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
DÁNSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
NĚMECKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
ESTONSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
IRSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
ŘECKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
ŠPANĚLSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
FRANCIE BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
ITÁLIE BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
KYPR BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
LOTYŠSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
LITVA BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
LUCEMBURSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
MAĎARSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
MALTA BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
NIZOZEMSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
RAKOUSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
POLSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
PORTUGALSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
RUMUNSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
SLOVINSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
SLOVENSKÁ 
REPUBLIKA

BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO

FINSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
ŠVÉDSKO BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO
SPOJENÉ 
KRÁLOVSTVÍ

BUDE UPŘESNĚNO BUDE UPŘESNĚNO

EU 1474 368
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kde

S2020 = úspora energie pro daný členský 
stát v roce 2020

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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:
XX %* (S2020) v roce 2014; 
YY %* (S2020) v roce 2016; 
ZZ %* (S2020) v roce 2018; 
kde
S2020 = úspora energie daného členského 
státu v roce 2020 uvedená v pravém 
sloupci tabulky v části A.

Or. en

Odůvodnění
The Rapporteur did not address the effort sharing issue in the draft report as he believes that 
the sensitivity of the issue requires an in depth debate with MEPs first. However, 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 -, will therefore have to be distributed during the course of the discussion of 
this Directive.
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 (namely 
the XX, YY and ZZ numbers) need an in depth debate with MEPs before fixing it definitely.
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Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Příloha IV – záhlaví – poznámka pod čarou 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetický obsah vybraných paliv pro 
konečnou spotřebu – převodní tabulka41

Energetický obsah vybraných paliv pro 
konečnou spotřebu – převodní tabulka

41 Členské státy mohou v odůvodněných 
případech použít jiné převodní 
koeficienty.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tabulka v této příloze již nabízí určitou škálu převodních koeficientů, které by měly být 
používány co nejjednotněji v celé EU.  Navrhovaná poznámka pod čarou zavádějící další 
možnosti přináší nejistotu, a proto je nutné ji vypustit.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Příloha IV – poznámka 3

Znění navržené Komisí 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 použít jiný koeficient. 

Použije se pro výpočet úspor energie s 
využitím přístupu zdola nahoru založeného 
na konečně spotřebě energie. Pro výpočet 
úspor elektrické energie vyjádřených v 
primární energii členské státy použijí 
standardní koeficient 2,5 za 1 kWh (NCV) 
elektřiny, pokud nebyly vnitrostátní 
standardní hodnoty stanoveny zákonem.

Or. en

Odůvodnění
Všechny členské státy by měly při převádění úspor elektrické energie z ukazatelů vyjádřených 
v konečné spotřebě na ukazatele vyjádřené v primární energii používat stejnou standardní 
hodnotu. Tato směrnice však umožňuje členským státům používat jiný převodní koeficient, 
pokud jej již stanovily zákonem. 
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Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Příloha V – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy povinného zvyšování energetické 
účinnosti

Systémy povinného zvyšování úspor 
energie

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty jen v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
s nízkou přidanou hodnotou. 

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Příloha V –oddíl 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Opatření zaměřená na krátkodobé
úspory

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

Za opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory se považují tato:

Do cíle stanoveného pro úspory energie 
uvedeného v článku 6 se nezahrnují 
následující opatření:

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty jen v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
s nízkou přidanou hodnotou. 



PR\878374CS.doc 67/92 PE472.358v01-00

CS

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) distribuce nebo instalace energeticky 
účinných kompaktních fluorescenčních 
výbojek;

a) distribuce nebo instalace kompaktních 
fluorescenčních výbojek;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty jen v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
s nízkou přidanou hodnotou. 

Pozměňovací návrh 96

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) přechod na jiné palivo;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty jen v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
s nízkou přidanou hodnotou. 
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Pozměňovací návrh 97

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) distribuce nebo instalace domácích 
spotřebičů, které podle klasifikace v rámci 
energetického štítku nepatří do třídy s 
nejvyšší energetickou účinností nebo které 
dosáhly 30% průniku na trh;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty jen v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
s nízkou přidanou hodnotou. 

Pozměňovací návrh 98

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) distribuce nebo instalace tepelných 
čerpadel s hodnotou COP 4 nebo nižší;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty jen v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
s nízkou přidanou hodnotou. 
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Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) energetické audity; c) distribuce nebo instalace inteligentních 
měřičů;

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty jen v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
s nízkou přidanou hodnotou. 

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Opatření zaměřená na krátkodobé 
úspory
a) distribuce nebo instalace domácích 
spotřebičů patřících podle klasifikace v 
rámci energetického štítku do třídy s 
nejvyšší energetickou účinností a které 
nedosáhly 30% průniku na trh;
b) distribuce nebo instalace tepelných 
čerpadel s hodnotou COP vyšší než 4;
c) energetické audity.

Or. en

Odůvodnění

Toto ustanovení vychází ze zkušeností zemí, které již zavedly podobný systém povinného 
zvyšování úspor energie. Je důležité, aby se tyto systémy vztahovaly na prokazatelně 
doplňkové projekty jen v omezeném rozsahu. Směrnice by měla vyloučit nebo omezit činnosti 
s nízkou přidanou hodnotou. 
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Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní regulační orgán odpovídá za 
ověřování, dokumentaci a podávání zpráv. 
Odpovědné strany jsou povinny provádět 
každé dva roky nezávislý audit a každý rok 
kontrolu kvality. Vnitrostátní regulační 
orgán provede každý rok speciální kontrolu 
zaměřenou na dokumentaci a podávání 
zpráv. Vnitrostátní regulační orgán 
schvaluje standardní hodnoty (uvažované 
úspory) a metody používané pro technické 
výpočty.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu získání důvěry v nový systém musí za výpočty či metody pro získávání údajů o 
úsporách energie a jejich ověřování odpovídat nezávislý subjekt.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Z tohoto důvodu odpovědné strany použijí
pro výpočet úspor energie pro účely čl. 6 
odst. 2 jednu nebo více těchto metod: 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu získání důvěry v nový systém musí za výpočty či metody pro získávání údajů o 
úsporách energie a jejich ověřování odpovídat nezávislý subjekt.
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Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) standardní hodnoty a doby životnosti 
uvedené v bodech 3 a 4, pokud nebyly 
stanoveny standardní hodnoty a doby 
životnosti na vnitrostátní úrovni. 

Standardní hodnoty a doby životnosti 
uvedené v bodech 3 a 4, pokud nebyly 
stanoveny standardní hodnoty a doby 
životnosti na vnitrostátní úrovni. Evropská 
komise každý rok aktualizuje standardní 
hodnoty a doby životnosti tak, aby 
odrážely technologické inovace.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu získání důvěry v nový systém musí za výpočty či metody pro získávání údajů o 
úsporách energie a jejich ověřování odpovídat nezávislý subjekt.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 3.1. – písm. a

Znění navržené Komisí

a. MRAZNIČKY A CHLADNIČKY V KOMBINACI S MRAZNIČKAMI, 
ROZLIŠENÉ

chladničky 
v kombinaci 
s mrazničkami mrazničky

*Třída A+ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 64 62

**Třída A+ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 76 73
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Třída A++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 129 123
Třída A+++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 193 185

Pozměňovací návrh
a. MRAZNIČKY A CHLADNIČKY V KOMBINACI S MRAZNIČKAMI, ROZLIŠENÉ

chladničky 
v kombinaci 
s mrazničkami mrazničky

vypouští se vypouští se vypouští se

vypouští se vypouští se vypouští se

Třída A++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) na na
Třída A+++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) na na

Or. en

Odůvodnění

Standardní hodnoty úspor obsažené v návrhu Komise jsou vypočítány na základě hodnot 
nejméně účinné třídy v rámci energetického štítku.  Na základě těchto standardních hodnot 
bude započítáváno velké množství úspor, kterých ve skutečnosti nebude dosaženo. Aby se 
tomu zabránilo, je nutné výpočty a přidělování úspor provádět střízlivěji. Nové navržené 
hodnoty nechal zpravodaj vypočítat podle Topten – www.topten.eu/ – (on-line vyhledávač pro 
spotřebitele, který představuje nejlepší spotřebiče v rámci různých kategorií výrobků). 
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Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 3.1. – písm. b

Znění navržené Komisí

b. MRAZNIČKY A LEDNIČKY V KOMBINACI S MRAZNIČKAMI 
NEROZLIŠENÉ

mrazničky a ledničky 
v kombinaci 
s mrazničkami

*Třída A+ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 64
**Třída A+ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 75
Třída A++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 128
Třída A+++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 191

Pozměňovací návrh

b. MRAZNIČKY A LEDNIČKY V KOMBINACI S MRAZNIČKAMI 
NEROZLIŠENÉ

mrazničky a ledničky 
v kombinaci 
s mrazničkami

*Třída A+ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 0
**Třída A+ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 0
Třída A++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 68
Třída A+++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 125

Or. en

Odůvodnění

Standardní hodnoty úspor obsažené v návrhu Komise jsou vypočítány na základě hodnot 
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nejméně účinné třídy v rámci energetického štítku.  Na základě těchto standardních hodnot 
bude započítáváno velké množství úspor, kterých ve skutečnosti nebude dosaženo. Aby se 
tomu zabránilo, je nutné výpočty a přidělování úspor provádět střízlivěji. Nové navržené 
hodnoty nechal zpravodaj vypočítat podle Topten – www.topten.eu/ – (on-line vyhledávač pro 
spotřebitele, který představuje nejlepší spotřebiče v rámci různých kategorií výrobků). 

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 3.1. – písm. c

Znění navržené Komisí

c. DOMÁCÍ PRAČKY
*Do 30. listopadu 2013
Třída A+ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 26
Třída A++ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 46
Třída A+++ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 63

*Od 1. prosince 2013
Třída A++ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 20
Třída A+++ 
Uvažované úspory 
(kWh/rok) 37

*Od 1. prosince 2013 u domácích praček o jmenovité kapacitě 4 kg nebo více musí být index 
energetické účinnosti (EEI) nižší než 59 (viz přílohu I nařízení Komise (EU) č. 1015/2010).

Pozměňovací návrh

c. DOMÁCÍ PRAČKY
*Do 30. listopadu 2013
Třída A+ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 0
Třída A++ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 29
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Třída A+++ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 55

*Od 1. prosince 2013
Třída A++ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 13
Třída A+++ 
Uvažované úspory 
(kWh/rok) 37

*Od 1. prosince 2013 u domácích praček o jmenovité kapacitě 4 kg nebo více musí být index 
energetické účinnosti (EEI) nižší než 59 (viz přílohu I nařízení Komise (EU) č. 1015/2010).

Or. en

Odůvodnění

Standardní hodnoty úspor obsažené v návrhu Komise jsou vypočítány na základě hodnot 
nejméně účinné třídy v rámci energetického štítku.  Na základě těchto standardních hodnot 
bude započítáváno velké množství úspor, kterých ve skutečnosti nebude dosaženo. Aby se 
tomu zabránilo, je nutné výpočty a přidělování úspor provádět střízlivěji. Nové navržené 
hodnoty nechal zpravodaj vypočítat podle Topten – www.topten.eu/ – (on-line vyhledávač pro 
spotřebitele, který představuje nejlepší spotřebiče v rámci různých kategorií výrobků). 

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
PřílohaV – oddíl 3.1. – písm. d

Znění navržené Komisí

d. DOMÁCÍ MYČKY NÁDOBÍ
Do 30. listopadu 2013**

Třída A+ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 37

Třída A++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 69
Třída A+++ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 97
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**Od 1. prosince 2013
Třída A++ 
Uvažované úspory 
(kWh/rok) 32
Třída A+++ 
Uvažované úspory 
(kWh/rok) 60

**Od 1. prosince 2013 u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 11 sad nádobí 
nebo více a u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 10 sad nádobí a šířce větší 
než 45 cm musí být index energetické účinnosti (EEI) nižší než 63 (viz nařízení Komise (EU) 
č. 1016/2010 příloha I)

Pozměňovací návrh

d. DOMÁCÍ MYČKY NÁDOBÍ
Do 30. listopadu 2013**

Třída A+ Uvažované úspory 
(kWh/rok) 0

Třída A++ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 33
Třída A+++ Uvažované 
úspory (kWh/rok) 61

**Od 1. prosince 2013
Třída A++ 
Uvažované 
úspory 
(kWh/rok) 32
Třída A+++ 
Uvažované 
úspory 
(kWh/rok) 60

**Od 1. prosince 2013 u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 11 sad nádobí 
nebo více a u myček nádobí pro domácnost o jmenovité kapacitě 10 sad nádobí a šířce větší 
než 45 cm musí být index energetické účinnosti (EEI) nižší než 63 (viz nařízení Komise (EU) 
č. 1016/2010 příloha I)
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Or. en

Odůvodnění

Standardní hodnoty úspor obsažené v návrhu Komise jsou vypočítány na základě hodnot 
nejméně účinné třídy v rámci energetického štítku.  Na základě těchto standardních hodnot 
bude započítáváno velké množství úspor, kterých ve skutečnosti nebude dosaženo. Aby se 
tomu zabránilo, je nutné výpočty a přidělování úspor provádět střízlivěji. Nové navržené 
hodnoty nechal zpravodaj vypočítat podle Topten – www.topten.eu/ – (on-line vyhledávač pro 
spotřebitele, který představuje nejlepší spotřebiče v rámci různých kategorií výrobků). 

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 3.2.

Znění navržené Komisí

3.2. Osvětlení obytných budov

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

Jednotkové úspory energie při přechodu z žárovek na kompaktní zářivky 17 
kWh/rok

Pozměňovací návrh

3.2. Osvětlení obytných budov

vypouští se

Jednotkové úspory energie při přechodu z žárovek na kompaktní zářivky 12 
kWh/rok

Or. en

Odůvodnění

Standardní hodnoty úspor obsažené v návrhu Komise jsou vypočítány na základě hodnot 
nejméně účinné třídy v rámci energetického štítku.  Na základě těchto standardních hodnot 
bude započítáváno velké množství úspor, kterých ve skutečnosti nebude dosaženo. Aby se 
tomu zabránilo, je nutné výpočty a přidělování úspor provádět střízlivěji. Nové navržené 
hodnoty nechal zpravodaj vypočítat podle Topten – www.topten.eu/ – (on-line vyhledávač pro 
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spotřebitele, který představuje nejlepší spotřebiče v rámci různých kategorií výrobků). 

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Příloha V – oddíl 4

Znění navržené Komisí

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

Pozměňovací návrh

4. Standardní doby životnosti

Opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
výměnou komponentů

Standardní doba 
životnosti v letech

Kotel - kondenzační 12
Kotel – přímé vypouštění 12
Hořáky, olejové a plynové vypouští se
Kontrolní zařízení vypouští se
Řídící systém – centrální vypouští se
Řídící systém – místní ovládání vypouští se
Regulace vytápění: Regulační ventily, 
automatické

vypouští se

vypouští se vypouští se

Or. en



PR\878374CS.doc 79/92 PE472.358v01-00

CS

Odůvodnění

Standardní hodnoty úspor obsažené v návrhu Komise jsou vypočítány na základě hodnot 
nejméně účinné třídy v rámci energetického štítku.  Na základě těchto standardních hodnot 
bude započítáváno velké množství úspor, kterých ve skutečnosti nebude dosaženo. Aby se 
tomu zabránilo, je nutné výpočty a přidělování úspor provádět střízlivěji. Nové navržené 
hodnoty nechal zpravodaj vypočítat podle Topten – www.topten.eu/ – (on-line vyhledávač pro 
spotřebitele, který představuje nejlepší spotřebiče v rámci různých kategorií výrobků). 

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Příloha V a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Va
Vzorec pro výpočet úspory energie

kde:
• n = počet let od zavedení směrnice o 
energetické účinnosti, 
• En = energie prodaná v roce n,
• Sn = závazky v oblasti úspory energie v 
roce n.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s článkem 6 týkajícím se systémů úspory energie by měl každý členský stát zajistit, 
aby každoroční úspory ve výši 1,5 % doplňovaly úspory dosažené v předchozím roce. Tento 
vzorec pomáhá pochopit efekt kumulativních úspor podle návrhu Komise obsaženého v čl. 6 
odst. 1.
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Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) celková podlahová plocha budov 
s celkovou užitkovou podlahovou plochou 
nad 250 m2 ve vlastnictví veřejných 
subjektů, které dne 1. ledna roku, za který 
se předkládá zpráva, nesplňovaly 
požadavky energetické náročnosti podle 
čl. 4 odst. 1; 

c) celková podlahová plocha budov ve 
vlastnictví či v užívání veřejných subjektů, 
které dne 1. ledna roku, za který se 
předkládá zpráva, nesplňovaly požadavky 
energetické náročnosti podle čl. 4 odst. 1; 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) celková podlahová plocha budov ve 
vlastnictví veřejných subjektů členských 
států, která byla v předchozím roce 
renovována; 

d) celková podlahová plocha budov ve 
vlastnictví či v užívání regionálních nebo 
místních veřejných subjektů a orgánů
členských států, která byla v předchozím 
roce renovována podle čl. 4 odst. 1. 

Or. en

Odůvodnění
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Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) úspory energie dosažené v rámci 
vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti podle čl. 6 
odst. 1 nebo alternativní opatření přijatá 
podle čl. 6 odst. 9.

e) úspory energie dosažené v rámci 
vnitrostátních systémů povinného 
zvyšování energetické účinnosti podle čl. 6 
odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 1 – poslední věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

První zpráva obsahuje také vnitrostátní cíl 
podle čl. 3 odst. 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Příloha XIV –část 2 – oddíl 1 – odrážka 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– Vnitrostátní orientační cíl v oblasti úspor 
energie stanovený v čl. 4 odst. 1 směrnice 
2006/32/ES;

– Vnitrostátní orientační cíle v oblasti 
úspor energie stanovené v čl. 3a odst. 3 a 
článku 4 této směrnice a v čl. 4 odst. 1 
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směrnice 2006/32/ES;

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 2 – oddíl 3. -1. (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.-1. Finanční podpora (článek 2a)
Doplňující zprávy zahrnují informace o 
vytvoření finančních mechanismů a o 
dostupnosti finančních prostředků v 
souladu s čl. 2a odst. 1. 

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 2 – oddíl 3. -1a. (nový

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.-1a. Renovace budov (článek 3a)
Doplňující zprávy obsahují posouzení 
pokroku dosaženého při provádění 
vnitrostátního plánu renovace budov 
podle článku 3a.
Doplňující zprávy zahrnují zejména 
posouzení opatření přijatých s cílem  
zajistit, aby 

 nájemcům nebyly ukládány finanční 
postihy,

 byly řešeny problémy v sociální oblasti,
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 bylo k renovaci přistoupeno nejdříve u 
energeticky nejnáročnějších budov,
a to v souladu s čl. 3a odst. 3, 4 a 5.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 2 – oddíl 3.2.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňující zprávy obsahují vnitrostátní 
koeficienty zvolené podle přílohy IV.

Doplňující zprávy obsahují uplatňované
vnitrostátní převodní koeficienty, které 
jsou uvedeny v článku 16  a zvolené podle 
přílohy IV.

První doplňující zpráva obsahuje krátký 
popis vnitrostátního programu uvedeného 
v čl. 6 odst. 1 nebo alternativních opatření 
přijatých podle čl. 6 odst. 9.

První doplňující zpráva obsahuje krátký 
popis vnitrostátního programu uvedeného 
v čl. 6 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice
Příloha XIV – část 2 – oddíl 3.3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3.3a. Program pro zlepšení 
informovanosti a pozice spotřebitelů 
(článek 8a)
Doplňující zprávy obsahují posouzení 
pokroku dosaženého při provádění 
vnitrostátních strategií na zlepšení pozice 
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malých spotřebitelů uvedených v článku 
8a. 

Or. en

Odůvodnění
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. ENERGETICKÁ ÚČINNOST – ROZVOJ NEBO KRACH!

Pokud Evropská unie selže v oblasti energetické účinnosti, selže i v oblasti změny klimatu, 
energetické bezpečnosti, ekologického růstu a sociální ochrany.

1) Řešení problému změny klimatu a nedostatku zdrojů 
Ty klimatické a energetické scénáře, které splňují cíl 2 stupňů Celsia, pokud jde o maximální 
nárůst globální teploty, vyžadují ambiciózní politiky energetických úspor a energetické 
účinnosti1. Energetická účinnost se také ukázala jako nejlevnější a nejrychlejší způsob, jak 
snížit emise C02

2. 

2) Snižování zahraničního energetickho dluhu EU a zvyšování geopolitické nezávislosti 
a energetické bezpečnosti EU
EU vynakládá ročně přes 400 miliard EUR na dovoz energie. Realizace cíle spočívajícího 
v dosažení alespoň 20% úspory energie nejen zvýší naši energetickou bezpečnost, ale také 
sníží o minimálně 50 miliard EUR ročně převod jmění z ekonomik EU do zemí produkujících 
energii. 

3) Zajištění udržitelného růstu v době hospodářské krize
Vedoucí úloha EU při navrhování, provozu a vytváření technologie a služeb zaměřených na 
energetickou účinnost je ohrožena. Evropské společnosti mají sice stále vedoucí postavení na 
trhu v některých oblastech, avšak rozšíření a prohloubení trhu pro energetickou účinnost 
v rámci EU těmto společnostem vyrábějícím technologie šetrné k životnímu prostředí pomůže 
ke globální konkurenceschopnosti.
Posílením dalších investic soukromého investičního kapitálu vzniknou miliony pracovních 
míst v EU na místní a vnitrostátní úrovni,a to i ve stavebnictví. Kromě toho budou těžký 
průmysl EU a malé a střední podniky podporovány, aby vytvářely vyšší energetickou 
produktivitu, která je nezbytná pro konkurenceschopnost na globálním trhu. 

4) Udržení nákladů na energii pod kontrolou
Konkurence mezi dodavateli energie nebude stačit k udržení nákladů na energii pod 
kontrolou, protože ceny na jednotku energie budou pravděpodobně nadále růst. Politiky 
a opatření proto musí vést k absolutnímu snížení spotřeby energie, která sníží celkové náklady 
na energii pro zákazníky, napomůže příjmům občanů a podniků EU a sníží rovněž výdaje ve 
veřejném sektoru. 

Účinná úsporná opatření mohou do roku 2030 snížit investiční potřeby elektráren o 50 % 
a přenosové soustavy o 30 %. Kromě toho vytvoření vnitrostátních a regionálních trhů 
v oblasti reakce na spotřebu vyvolá tlak na snižování velkoobchodních cen elektřiny3. 
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Zvýšení ceny za jednotku energie uprostřed hospodářské krize postihne také domácnosti 
s nízkými příjmy. Boj proti chudobě z důvodu nákladů na energie musí být ústředním bodem 
těchto právních předpisů.

II. SMĚRNICE EU O ENERGETICKÉ ÚČINNOSTI – KONKRÉTNÍ OPATŘENÍ NA 
ŘEŠENÍ URGETNÍ POTŘEBY
Je nutné posílit společný přístup EU s cílem zvýšit úspory energie, energetickou účinnost 
a inovace, dosáhnout úspor z rozsahu a snížit byrokratickou zátěž ve všech členských státech.
Politika EU v oblasti energetické účinnosti bude navazovat na stávající a dobře fungující 
regionální a vnitrostátní politiky, přičemž si zachová potřebnou flexibilitu s ohledem na 
místní a vnitrostátní specifika.
Evropský úspěch musí být postaven na dvou základech:

a) předběžné financování opatření zaměřených na účinnost 

V dobách finanční nejistoty se důvěra investorů nemůže spoléhat (pouze) na veřejnou 
podporu. Aby bylo možné směřovat potřebný soukromý kapitál do odvětví energetické 
účinnosti, zpravodaj navrhuje

– závazné cíle a opatření: zkušenosti s právními předpisy EU upravujícími otázku 
klimatu a obnovitelných zdrojů energie ukazují, že je nutné stanovit pro členské státy 
závazné cíle. Díky nim se daná problematika více zviditelní, jsou přijaty politické 
závazky a vytvoří se jisté prostředí pro investice, čimž se zmobilizují zdroje 
a opatření. Celkové makroekonomické a geopolitické přínosy pro hospodářství 
a občany EU, které plynou z přijetí přísných opatření v oblasti energetické účinnosti, 
ospravedlňují stanovení závazných cílů.

– nové stabilní finanční prostředky z nevládních zdrojů: zkušenosti z USA se 
systémem poplatků na veřejně prospěšné účely a v některých zemích EU se závazky 
úspory energie (Velká Británie, Dánsko a Francie) ukazují, že díky malým odvodům 
nebo povinnostem pro všechny zákazníky a prodejce lze získat značné a konstantní 
finanční prostředky.  

– nové obchodní modely: společnosti zajišťující energetické úspory (ESCO) v USA 
a Číně předběžně financují velké množství investic do energetické účinnosti. Prospěch 
z nich pak mají i jejich zákazníci. Britský model povinné úspory energie jde rovněž 
tímto směrem.

  

b) zahájení technologické, finanční a sociální inovace

– urychlení osvojování znalostí: V zájmu urychlení snižování nákladů na dalekosáhlou 
renovaci je potřebné kritické množství investic, aby se nastartovaly nezbytné 
technologické, ale především organizační inovace.
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– posílení účasti veřejnosti: Do stanovování opatření zaměřených na účinnost je třeba 
zapojit organizace spotřebitelů na místní a regionální úrovni.

Zpravodaj proto navrhuje v rámci navržené směrnice následující postup.

1) Stanovit závazné cíle na úrovni EU a na vnitrostátní úrovni (články 1 a 3) 
Tato směrnice umožňuje, aby Evropa splnila závazky z března 2007 a února 2011, které 
přijaly hlavy států EU v oblasti energetiky a klimatu. Realizace 20% zvýšení energetické 
účinnosti v EU povede k tomu, že do roku 2020 se spotřeba oproti stávajícímu vývoji sníží 
o 368 milionů tun ropného ekvivalentu (Mtoe).

Nicméně současné snahy povedou pouze k dosažení poloviny cíle, a tedy ke zbytečným 
nákladům ve výši 1 000 EUR na domácnost4 za rok a ke zbytečné výstavbě nových elektráren 
a dovozu většího množství zemního plynu a ropy. 

Rozsáhlé studie prokázaly, že tento rozdíl v úsporách energie může být překonán rychlým 
zavedením nových opatření5, dosažení cíle ve dvou etapách, jak to navrhuje Komise, však de 
facto znamená, že se požadované opatření přesouvá nejméně do roku 2016 - to je nepřípustné. 
Závazné cíle by měly být uplatňovány jednotně prostřednictvím systému sdílení úsilí, který 
využívá výchozí hodnoty spotřeby energie konkrétní země. Aktuální možnosti zlepšení 
energetické účinnosti v rámci EU jsou podobné a řada studií ukázala, že ani země 
s dlouholetou politikou energetické účinnosti ještě nedokázaly plně využít jejich 
ekonomického přínosu, ani nedosáhly technických limitů6. 

Zpravodaj je proto přesvědčen, že každá země by měla dosáhnout stejné procento úspor 
energie na základě současné úrovně spotřeby energie konkrétní země. Příslušné vnitrostátní 
cíle by měly být vyjádřeny z hlediska primární energie, aby umožňovaly měření a srovnání 
pokroku v čase v celé EU.

Jak ukazuje níže uvedený graf7, 20% cíle v oblasti energetické účinnosti na vnitrostátní úrovni 
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mohou být dosaženy kombinací řady politik a opatření v různých odvětvích. Nicméně zdaleka 
nejdůležitějším opatřením, kterým bude možné realizovat celkový 20% cíl, je 1,5% roční 
závazek úspory energie u konečných zákazníků (jak je uvedeno v článku 6). 

2) Navržení a posílení nástrojů (předběžného) financování energetické účinnosti (článek 
2a nový) 

Dosažení evropských cílů v oblasti úspory energie vyžaduje v příštích deseti letech investice 
ve výši 800–1200 miliard EUR8. Doba návratnosti těchto investic je obvykle v rozmezí 4 – 8 
let a vytvoří mnoho pracovních míst a podnítí inovace. Podporu využití potřebného 
soukromého kapitálu je však nutno zajistit.

– V návrhu směrnice by měly být ustanoveny specializované vnitrostátní fondy, které budou 
využívat existující finanční toky EU, např. strukturální fondy a fond soudržnosti, jež by měly 
upřednostňovat projekty v oblasti energetické účinnosti a projektové dluhopisy zaměřené na 
investice do energetické účinnosti. Kromě inovativních nástrojů financování, jako jsou 
revolvingové fondy, by měly využít fondy EU a vnitrostátní příjmy z prodeje emisních 
povolenek v rámci systému EU pro obchodování s emisemi pro posílení investic soukromého 
kapitálu. Stávající programy EU jako „Evropa využívající energii inteligentním způsobem“ by 
měly být také prodlouženy.

– Navrhované závazky v oblasti úspor uvedené v článku 6 mohou zajistit značnou část 
nezbytných finančních prostředků. Splnění těchto závazků by přineslo přibližně 400 miliard 

Zdroj: Dr. Felix Matthes, Öko-Institut - Institute for Applied Ecology, 2011
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EUR do roku 2020. Systémy závazků úspor jsou stabilním, předvídatelným a silným 
finančním nástrojem a urychlí také přechod na nový obchodní model pro energetické 
společnosti v EU.

– Vnitrostátní orgány by měly rovněž zvážit podporu využívání soukromých úspor na 
investice do energetické účinnosti prostřednictvím specializovaných finančních nástrojů (jako 
např. francouzský projekt „livret d'épargne Vert“ nebo připravované právní předpisy EU 
o zelených investičních fondech).

3) Posílit energetickou odolnost našich budov (článek 4a nový, článek 4)

Dnešní právní předpisy EU nenabízejí dostatečný základ pro potřebnou zásadní změnu, proto 
zpravodaj navrhuje zvolit dlouhodobější koncepci, která by vycházela z vnitrostátních 
programů pro budovy do roku 2050, jaké jsou v současné době vypracovávány v Německu.
Budovy představují 40 % veškeré spotřeby energie v EU a stávající fond budov nabízí značný 
potenciál k úsporám, který je z velké části nevyužitý.
Jak je patrné z následujícího grafu, členské státy budou muset zvýšit nejen míru renovace 
související s energetickými vlastnostmi budov až na minimálně 2 % ročně, ale rovněž 
s každou renovací usilovat o dosažení větších energetických úspor. 

Zpravodaj vítá požadavek, aby byly každoročně renovovány 3 % budouv ve vlastnictví 
veřejných subjektů. Budovy ve vlastnictví nebo v užívání veřejných subjektů mohou podnítit 
nezbytné technické, finanční a organizační inovace (zejména pro „kompletní renovaci“) 

Zdroj: Karsten Neuhoff et al. DIW - CPI, September 2011 - Thermal efficiency retrofit of residential buildings:
The German experience
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a vytvoření trhu s energetickými službami.

4) Posílit zadávání veřejných zakázek a jiných opatření zaměřených na urychlení míry 
nahrazování starých zařízení s nejmenší účinností využití energie (článek 5)

Pro získání maximálního prospěchu z politiky energeticky úsporných výrobků jsou zapotřebí 
rázná opatření na vnitrostátní úrovni jak při zadávání veřejných zakázek, tak při vytváření 
obecného tlaku na trh ze strany spotřebitelů ve prospěch nejlepší třídy výrobků.

5) Stanovit cíl úspory energie u konečných zákazníků (článek 6)
Tento článek je ústředním článkem směrnice. Zpravodaj se domníví, že navržená povinná 
1,5% úspora energie se musí vztahovat na hospodářství jako celek a musí zahrnovat i odvětví 
dopravy, které má významný ekonomický potenciál, avšak zatím nevyužívá svých možností 
k úsporám.
Úspora elektrické energie musí být prioritou, protože spotřeba elektřiny roste rychle a jedna 
jednotka elektřiny vyžaduje několik jednotek – nejméně 2,5 – primárního vstupu energie. 
Odpovědné strany by měly mít možnost realizovat část svých závazků tím, že odvedou platby 
do specializovaného fondu. Budou muset být zavedena opatření, která zabrání dvojímu 
započtení, tj. požadované úspory energie musí být dosaženo prostřednictvím opatření, která 
doplňují stávající legislativní požadavky, jako jsou právní předpisy týkající se ekodesignu. 

6)  Pomáhat průmyslovým odvětvím a malým a středním podnikům stát se energeticky 
produktivnějšími (článek 7)

Budou zapotření další pobídky, aby se průmyslová odvětví a malé a střední podniky rychle 
přesunuly z auditů na nové systémy řízení spotřeby energie a investice, které vedou ke 
skutečným a významným úsporám energie. V návaznosti na dobré zkušenosti z Dánska, 
Finska, Nizozemí a Švédska zpravodaj navrhuje propojit systémy povinných energetických 
úspor, vnitrostátní režimy daňových úlev a pravidla EU pro státní podporu s cílem pomoci 
podnikům v EU stát se více konkurenceschopnými tím, že sníží své náklady na energii.

7) Vyvolat změny v chování zapojením zákazníků, měst a regionů (článek 8)

Zpravodaj vítá zavedení inteligentních měřičů, které mohou pomoci spotřebitelům zlepšit 
jejich chování vedoucí k energetické účinnosti. 

Spotřebitelské organizace musí mít výraznější roli při navrhování vnitrostátních energetických 
politik a musí být poskytnuty nezbytné záruky na ochranu spotřebitelů před bezdůvodným 
růstem cen.
Musí být posílena úloha místních a regionálních řídících struktur při realizaci opatření 
v oblasti energetické účinnosti na místě („nízkoenergetická města“, „společnost využívající 
pouze 2000 W ročně“, „Pakt starostů a primátorů“). 

8) Snížit nehospodárnost energetické soustavy EU (článek 10, článek 11, čl. 19 odst. 5) 
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Systém přeměny energie (od konvenčních elektráren po rafinérie) uplatňovaný v EU se 
vyznačuje relativně nízkou účinností nepřekračující 35 %. Zde by se proto mohlo dosáhnout 
výrazných a rychlých úspor. 
Kromě toho, že se EU ujistí, že nové investice využívají nejlepší dostupné technologie (normy 
BAT), musí znovu přezkoumat možnosti kombinované výroby elektřiny, tepla a chlazení. To 
znamená, že výjimky uvedené v článku 10 budou muset být omezeny.  Nicméně, výhody, 
které přinášejí kogenerační zařízení do elektrizační soustavy jako celku, je třeba ocenit, 
a dobře navržená zařízení pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny by mohla rovněž hrát 
roli v oblasti skladování energie a elektřiny.  
Jestliže se pro elektřinu z kombinované výroby tepla a elektřiny zajistí přednostní přístup 
k elektrické síti a přednostní odběr, bude se jednat o vítanou změnu, která by však neměla být 
provedena na úkor přednostního přístupu, který je již zajištěn pro energii z obnovitelných 
zdrojů. 

9) Jasně definovat úlohy regulačních orgánů a provozovatelů přenosových soustav při 
vytváření trhu v oblasti reakce na spotřebu (článek 12)

Uvedení opatření k zajištění energetické účinnosti do praxe vyžaduje plné zapojení subjektů 
regulujících energetické sítě, provozovatelů přenosových soustav a provozovatelů 
distribučních soustav. Kromě toho, že je třeba urychleně zavádět inteligentní sítě, je třeba také 
přednostně zřizovat vnitrostátní a regionální trhy v oblasti řízení reakce na spotřebu.

V USA již programy zaměřené na úspory na straně spotřeby a reakce na spotřebu přinášejí 
ohromné úspory pro spotřebitele (1,2 miliard USD v nedávné dražbě kapacity PJM9). Na 
základě článku 12 by regulační orgány EU měly odstranit překážky pro menší zákazníky 
a uskupení spotřebitelů , aby se mohli podílet na poskytování vyrovnávací kapacity a dalších 
pomocných služeb. 

10) Zaručit spravedlivou a otevřenou hospodářskou soutěž na větším trhu EU 
s energetickými službami (články 13, 14, 15) 

Na rostoucím trhu EU se službami úspor energie je nezbytné snížit byrokracii, tj. měly by být 
odstraněny vnitrostátní překážky, které brání investicím třetích stran. Měly by být rovněž 
zavedeny záruky, které by zajistily, aby energetické podniky nevnucovaly svým malým 
konkurentům protisoutěžní chování.

11) Zlepšit řízení politik v oblasti energetické účinnosti (článek 19)

Systém podávání zpráv podle této směrnice by měl být co nejjednodušší, avšak přesto 
dostatečně konkrétní a jasný, aby bylo možné na jeho základě srovnávat a stanovit osvědčené 
postupy. Systém by měl sledovat dosažený pokrok a hodnotit efektivitu různých opatření. 
Získané údaje by měly být veřejně přístupné. 
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