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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Podíl budov na celkové spotřebě energie v EU činí 40 %, což se odpovídajícím způsobem 
promítá do celkových výdajů domácností, a pokud jde o emise skleníkových plynů spojené se 
spotřebou energie, odpovídá fond budov za 36 %. Z tohoto důvodu hraje fond budov zásadní 
úlohu pro dosažení čisté neutrality v roce 2050. Kromě plnění našich mezinárodních závazků 
vede energeticky účinnější fond budov ke zlepšení energetické bezpečnosti a snížení dovozu 
energie do EU, k nižším poplatkům za energie pro spotřebitele, zdravějším životním 
podmínkám a také k většímu růstu, rozvoji nejmodernějších technologií a vytváření 
pracovních míst v Evropě. 

Plnému využití potenciálu úspor energie v současnosti brání několik aspektů: 

Složitá souhra mezi právními předpisy EU, vnitrostátními stavebními předpisy, zvyklostmi, 
ekonomickými a finančními překážkami a rozdílnou vlastnickou strukturou fondu budov 
v členských státech (rozdělení pobídek) způsobuje, že hloubková renovace, která snižuje 
spotřebu energie nejméně o 60 %, probíhá pouze u 0,2 % fondu budov ročně.  

Cenová dostupnost – systémy typu „pay as you save“

Renovace je klíčová pro snížení spotřeby energie v budovách, snížení emisí a snížení 
rostoucích účtů za energie. Podle sdělení o renovační vlně jsou zapotřebí dodatečné investice 
ve výši 275 miliard eur ročně, aby renovace budov mohla přispět k dosažení cíle, kterým je 
snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 o 55 % ve srovnání s rokem 1990. Tyto 
náklady by mohli nést běžní evropští občané: nájemníci – mladí i starší – nebo domácnosti 
rodičů samoživitelů. Zpravodaj je přesvědčen, že transformace fondu budov EU bude úspěšná 
pouze tehdy, budou-li ji široce podporovat občané EU. Pro zatraktivnění renovací navrhuje 
zpravodaj nový nástroj finanční podpory – tzv. systém typu „pay as you save“ (průběžné 
splácení), který zaručí, aby splátky úvěru nikdy nepřekročily úspory energie. Nezbytným 
předpokladem zavedení povinnosti renovací stávajících rodinných domů je, aby ji zavedly 
členské státy. Zpravodaj přidává ekonomické záruky v souvislosti s požadavky na 
hloubkovou renovaci budov s cílem dosáhnout nulových emisí do roku 2030. Tyto renovace 
by měly přeměnit stávající budovy na budovy s nulovými emisemi nebo přinést nejlepší 
výsledky, kterých lze dosáhnout prostřednictvím renovací s náklady do 50 % hodnoty 
příslušné budovy. Zpravodaji je jasné, že prioritními skupinami, pokud jde o finanční podporu 
a technickou pomoc, by měly být zranitelné domácnosti a vlastníci s nízkými příjmy. 
Vzhledem k tomu, že tyto skupiny obvykle bydlí v budovách s nejhoršími parametry, mění 
zpravodaj definici třídy G (budovy s nejhoršími parametry) – z „posledních 15 %“ na 
„minimálně posledních 15 %“. 

Celostní přístup zohledňující místní podmínky

Klimatické rozdíly, místní podmínky a rozdílné fondy budov vyžadují namísto univerzálního 
přístupu celostní přístup zohledňující místní podmínky. Zpravodaj tak zavádí zohlednění 
těchto faktorů, jakož i možnost odlišného přístupu k historickým budovám a stanovení priorit 
při renovaci veřejných budov, jako jsou školy a nemocnice. Zpravodaj posiluje úlohu 
jednotných kontaktních míst v zájmu podpory renovací budov s více bytovými jednotkami 
a soukromých nájemních domů. A v neposlední řadě náležitě zohledňuje rozdílnou skladbu 
energií z obnovitelných zdrojů v různých členských státech s cílem podpořit všechny typy 
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energie z obnovitelných zdrojů – včetně těch ze sítě. Zpravodaj sice klade důraz na provádění 
na místní úrovni, ale považuje za nezbytné, aby členské státy vytvořily vhodný rámec pro 
pobídky k renovacím. Domnívá se, že je nezbytné, aby národní strategie renovací zahrnovaly 
nápravná opatření v případě nedostatečných výsledků a dostatečnou finanční podporu. 

Kvalita vnitřního ovzduší

Lidé dnes tráví značnou část času v budovách. Pandemie posílila koncept práce a bydlení pod 
jednou střechou. Podle odhadů trpí špatnou kvalitou vnitřního ovzduší desítky milionů 
Evropanů. Příčin může být několik, například plíseň nebo vlhkost. Výstavba a údržba budov 
tak může mít obrovský vliv na veřejné zdraví a pohodu všech obyvatel. Zpravodaj proto 
navrhuje komplexní definici kvality vnitřního ovzduší. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby zohlednil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Změna klimatu je výzvou, která 
překračuje hranice a vyžaduje okamžitá a 
ambiciózní opatření. Přechod na 
klimaticky neutrální hospodářství do roku 
2050 představuje velkou příležitost i výzvu 
pro Unii, její členské státy, občany a 
podniky ze všech odvětví. Z tohoto 
hlediska je klíčovým nástrojem pro 
zajištění spravedlivého přechodu na 
klimaticky neutrální hospodářství, které 
nebude nikoho opomíjet, politika 
soudržnosti.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Jak bylo oznámeno v Zelené 
dohodě pro Evropu, Komise dne 14. října 
2020 představila iniciativu „renovační 

(3) Jak bylo oznámeno v Zelené 
dohodě pro Evropu, Komise dne 14. října 
2020 představila iniciativu „renovační 
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vlna“30. Součástí iniciativy je akční plán 
obsahující konkrétní regulační, finanční a 
podpůrná opatření s cílem do roku 2030 
alespoň zdvojnásobit roční míru 
energetických renovací budov a podpořit 
rozsáhlé renovace. Revize směrnice o 
energetické náročnosti budov je nezbytná 
jako jeden z prostředků k dosažení cílů 
iniciativy „renovační vlna“. Přispěje 
rovněž k realizaci iniciativy Nový 
evropský Bauhaus a evropské mise 
„Klimaticky neutrální a inteligentní 
města“.

vlna“30. Součástí iniciativy je akční plán 
obsahující konkrétní regulační, finanční 
a podpůrná opatření s cílem do roku 2030 
alespoň zdvojnásobit roční míru 
energetických renovací budov a podpořit 
rozsáhlé renovace více než 35 milionů 
budov a vytvoření až 160 000 pracovních 
míst ve stavebnictví, čímž se renovace 
stane dostupnou pro všechny domácnosti, 
včetně těch, které mají omezené možnosti 
uhradit počáteční náklady. Revize 
směrnice o energetické náročnosti budov je 
nezbytná jako jeden z prostředků k 
dosažení cílů iniciativy „renovační vlna“. 
Přispěje rovněž k realizaci evropské mise v 
oblasti klimaticky neutrálních, zelených a 
inteligentních měst a měla by sledovat 
cestu, kterou Nový evropský Bauhaus 
vytyčil jako předchozí fázi vlny renovace 
budov. S Novým evropským Bauhausem 
by měly být respektovány tři hlavní pilíře, 
které představují holistický přístup k 
dosažení nižší energetické náročnosti 
budov a dekarbonizovaného fondu budov 
nejpozději do roku 2050: a) udržitelnost, 
tj. cíle v oblasti klimatu, oběhové 
hospodářství, nulové znečištění, 
ekologizace a biologická rozmanitost; b) 
estetika, tj. kvalita zážitku a vkus nad 
rámec funkčnosti; c) začlenění, tj. ocenění 
rozmanitosti a sociálního pokroku, 
zajištění přístupnosti a cenové dostupnosti 
pro všechny. Hnutí Nový evropský 
Bauhaus vytvoří základ pro nové způsoby 
myšlení, které budou jasné a inkluzivní, 
povedou k větší bezpečnosti a většímu 
pohodlí pro občany a budou podporovat 
kulturní hnutí s cílem posílit místní a 
globální znalosti, které budou vytvářet 
sociální dynamiku založenou na kultuře 
potřebnou k tomu, aby se zabránilo 
opatřením pouze ze strany elitních aktérů.

__________________ __________________
30 Renovační vlna pro Evropu – ekologické 
budovy, nová pracovní místa, lepší životní 
úroveň (COM(2020) 662 final).

30 Renovační vlna pro Evropu – ekologické 
budovy, nová pracovní místa, lepší životní 
úroveň (COM(2020) 662 final).
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/111931, „evropský právní 
rámec pro klima“, zakotvuje v právních 
předpisech cíl dosáhnout do roku 2050 v 
celém hospodářství klimatické neutrality a 
stanoví závazek Unie dosáhnout domácího 
snížení čistých emisí skleníkových plynů 
(emisí po odečtení pohlcení) do roku 2030 
alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 
1990.

(4) Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/111931, „evropský právní 
rámec pro klima“, zakotvuje v právních 
předpisech cíl dosáhnout nejpozději do 
roku 2050 v celém hospodářství klimatické 
neutrality a poté negativních emisí a 
stanoví závazek Unie dosáhnout domácího 
snížení čistých emisí skleníkových plynů 
(emisí po odečtení pohlcení) do roku 2030 
alespoň o 55 % ve srovnání s úrovní z roku 
1990.

__________________ __________________
31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, 
kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (ES) 
č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 
(„evropský právní rámec pro klima“) ( Úř. 
věst. L 243, 9.7.2021, s. 1).

31 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1119 ze dne 30. června 2021, 
kterým se stanoví rámec pro dosažení 
klimatické neutrality a mění nařízení (ES) 
č. 401/2009 a nařízení (EU) 2018/1999 
(„evropský právní rámec pro klima“) ( Úř. 
věst. L 243, 9.7.2021, s. 1).

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Cílem legislativního balíčku „Fit 
for 55“ oznámeného v pracovním 
programu Evropské komise na rok 2021 je 
tyto cíle realizovat. Zahrnuje řadu oblastí 
politiky, včetně energetické účinnosti, 
energie z obnovitelných zdrojů, využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví, 
zdanění energie, sdílení úsilí, obchodování 
s emisemi a infrastruktury pro alternativní 
paliva. Nedílnou součástí tohoto balíčku je 
revize směrnice 2010/31/EU.

(5) Cílem legislativního balíčku „Fit 
for 55“ oznámeného v pracovním 
programu Evropské komise na rok 2021 je 
tyto cíle realizovat. Zahrnuje řadu oblastí 
politiky, včetně energetické účinnosti, 
energie z obnovitelných zdrojů, využívání 
půdy, změn ve využívání půdy a lesnictví, 
zdanění energie, sdílení úsilí, obchodování 
s emisemi a infrastruktury pro alternativní 
paliva. Nedílnou součástí tohoto balíčku je 
revize směrnice 2010/31/EU. Vzhledem k 
tomu, že zásada „energetická účinnost v 
první řadě“ je jádrem systému oběhového 



AD\1268024CS.docx 7/140 PE731.545v03-00

CS

hospodářství, měla by Komise věnovat 
větší pozornost odvětví stavebnictví, které 
představuje více než 40 % konečné 
spotřeby energie v Unii, nemluvě o tom, že 
75 % budov v Unii je stále energeticky 
neúčinných. Lepším začleněním hlediska 
oběhovosti do odvětví stavebnictví by 
infrastruktura a technické kapacity 
budovy v celkovém holistickém přístupu 
zajistily delší životnost, jakož i nižší 
spotřebu energie, a zároveň by pro toto 
odvětví stanovily konkrétní způsoby 
dekarbonizace a odstraňování znečištění. 
Revize směrnice 2003/87/ES (EU-ETS) za 
účelem rozšíření obchodování s emisemi 
uhlíku na silniční dopravu a budovy s 
cílem zajistit signál o ceně uhlíku pro celé 
hospodářství má potenciál nahradit v 
dlouhodobém horizontu nákladné a 
neúčinné regulační požadavky na 
energetickou účinnost budov.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Dilema mezi cenově dostupným 
bydlením a ochranou klimatu vyžaduje 
technologickou neutralitu a inovační sílu 
podnikání a vědy. Cenový signál 
obchodování s emisemi uhlíku podpoří 
hospodářskou soutěž a nasměruje 
opatření tak, aby ke snižování emisí 
docházelo tam, kde je to nákladově 
nejefektivnější, čímž se sníží celkové 
náklady na klimatickou transformaci pro 
Unii a její občany. V rámci Zelené dohody 
pro Evropu proto Komise navrhla revizi 
směrnice 2003/87/ES (EU-ETS) s cílem 
rozšířit systém obchodování s emisemi 
uhlíku na silniční dopravu a budovy, aby 
byl vyslán signál o ceně uhlíku pro celé 
hospodářství. Zahrnutí budov do 
obchodování s emisemi může v 
dlouhodobém horizontu nahradit 
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nákladné a neúčinné regulační požadavky 
na energetickou účinnost budov.

Odůvodnění

Systém EU pro obchodování s emisemi je základním kamenem politiky EU v boji proti změně 
klimatu a jejím klíčovým nástrojem pro nákladově efektivní snižování emisí skleníkových 
plynů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5b) Základem plánu REPowerEU, 
který dne 18. května 2022 zahájila Komise 
s cílem rychle snížit závislost na ruských 
fosilních palivech a pokročit v ekologické 
transformaci, je energetická účinnost 
budov, jakož i energie z obnovitelných 
zdrojů integrovaná v budovách. Ve svém 
sdělení ze dne 18. května 2022 nazvaném 
„Plán REPowerEU“ vyzvala Komise 
Evropský parlament a Radu, aby 
umožnily další úspory a zvýšení 
energetické účinnosti budov 
prostřednictvím směrnice o energetické 
náročnosti budov.

Odůvodnění

Nezbytné pro zohlednění nejnovějšího vývoje.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Podíl budov na konečné spotřebě 
energie v Unii činí 40 % a jejich podíl na 
emisích skleníkových plynů spojených se 

(6) Podíl budov na konečné spotřebě 
energie v Unii a odpovídající podíl na 
celkových výdajích domácností činí 40 % 



AD\1268024CS.docx 9/140 PE731.545v03-00

CS

spotřebou energie činí 36% . Snížení 
spotřeby energie v souladu se zásadou 
„energetické účinnosti v první řadě“ 
stanovenou v článku 3 [revidované 
směrnice o energetické účinnosti] a 
vymezenou v čl. 2 bodě 18 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/199932 a využívání energie z 
obnovitelných zdrojů v sektoru budov 
proto představují důležitá opatření nutná ke 
snižování emisí skleníkových plynů Unie. 
Snížená spotřeba energie a zvýšené 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
také hrají důležitou úlohu při snižování 
energetické závislosti Unie, podpoře 
zabezpečování zásobování energií a 
technologického vývoje a při vytváření 
příležitostí k zaměstnání a regionálního 
rozvoje, zejména na ostrovech a ve 
venkovských oblastech.

a jejich podíl na emisích skleníkových 
plynů spojených se spotřebou energie činí 
36 %. Snížení spotřeby energie a výdajů 
domácností na energie, včetně využívání 
energie z obnovitelných zdrojů v sektoru 
budov, proto představují důležitá opatření 
nutná ke snižování emisí skleníkových 
plynů Unie a ke zmírňování energetické 
chudoby. Snížená spotřeba energie ve 
spojení se zvýšeným využíváním energie 
z obnovitelných zdrojů také hrají důležitou 
úlohu při snižování energetické závislosti 
Unie, podpoře zabezpečování zásobování 
energií, zejména ambicí stanovených v 
plánu REPowerEU, nákladové účinnosti 
vytápění a chlazení budov 
a technologického vývoje a při vytváření 
příležitostí k zaměstnání a regionálního 
rozvoje, zejména na ostrovech a ve 
venkovských oblastech.

__________________ __________________
32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

32 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 
o správě energetické unie a opatření 
v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 
(Úř. věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Odůvodnění

Amendment necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text. The 
"energy efficiency first" principle should not be an end in itself. The reduction of energy 
consumption can be a possible instrument to achieve the EU climate targets. However, it is 
not necessarily the most cost-effective and can lead to considerable inefficiencies. With the 
Emission Trading System, the EU already has a cost-effective instrument to decarbonise.
Energy poverty and the high costs of renovations especially for vulnerable groups are 
important issue that should be consistently addresses throughout this Directive.

Pozměňovací návrh 8
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Evropský bytový fond je velmi 
různorodý, pokud jde o jeho stáří, velikost, 
využití, úroveň izolace, zdroje vytápění, 
poptávku a přístup k energii. K tomu, že 
dekarbonizace budov je složitým a citlivým 
tématem, přispívá několik faktorů, jako je 
široká škála technických otázek, vysoké 
související náklady a počet zúčastněných 
stran. Univerzální přístup k dekarbonizaci 
budov by neodpovídal potřebám 
spotřebitelů a neřešil by obavy spojené s 
dekarbonizací. Je zapotřebí 
individuálnější strategie, která zohlední 
jak místní, tak systémové faktory.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu. 
Flexibilita v řadě opatření navrhovaných v tomto přepracovaném znění by měla být v bodě 
odůvodnění odpovídajícím způsobem zohledněna.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Energetická účinnost fondu budov 
a renovace budov hrají mimořádně 
významnou sociální, hospodářskou 
a environmentální úlohu a mají významný 
pozitivní dopad na úsilí o snížení 
energetické závislosti na vnitrostátní 
úrovni a na úrovni Unie, čímž podporují 
národní bezpečnost. Investice do 
energetické účinnosti by proto měly být 
považovány za důležitou prioritu na 
soukromé i veřejné úrovni. 
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6c) Aby se zajistilo, že všichni občané 
budou mít prospěch z nižší energetické 
náročnosti budov a s tím spojeného 
přínosu pro životní prostředí, hospodářství 
a zdraví, měl by být zaveden řádný 
regulační a finanční rámec na podporu 
renovací pro domácnosti s nízkými a 
středními příjmy a domácnosti trpící 
energetickou chudobou, které často žijí v 
městských i venkovských oblastech v 
energeticky nejnáročnějších budovách.

Odůvodnění

Nezbytné pro vnitřní logiku textu.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6d) Je však třeba vzít v úvahu, že 
sociální a ekonomický účinek renovace 
budov a zvyšování norem energetické 
náročnosti závisí na pobídkách 
a investičních možnostech 
nízkopříjmových domácností, které jsou 
postiženy energetickou chudobou 
a obecně žijí v energeticky 
nejnáročnějších budovách v městských 
i venkovských oblastech. Počet budov 
s vysokou energetickou náročností je 
navíc mnohem vyšší než počet budov 
splňující vyšší standardy, což mnohem 
více přispívá ke zvýšené spotřebě energie 
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a k dalším emisím skleníkových plynů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6e) Zavedení minimálních norem 
energetické náročnosti spolu se sociálními 
a finančními zárukami zlepší kvalitu 
života nejzranitelnějších a nejchudších 
občanů.

Odůvodnění

Nezbytné pro vnitřní logiku textu.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6f) Je proto nezbytné, aby se veřejné 
úsilí zaměřilo na zvýšení energetické 
účinnosti a snížení energetické náročnosti 
energeticky nejnáročnějších budov, 
v nichž žije nejzranitelnějších dvacet 
procent obyvatel každého členského státu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Budovy jsou odpovědné za emise 
skleníkových plynů před svou životností, v 
jejím průběhu i po jejím skončení. Vize 
dekarbonizovaného fondu budov do roku 
2050 přesahuje stávající zaměření na 
provozní emise skleníkových plynů. Emise 
z budov za celý životní cyklus by se proto 
měly postupně zohledňovat počínaje 
novými budovami. Budovy jsou 
významnými zdroji materiálu, ve kterých 
jsou zdroje uloženy po mnoho desetiletí, a 
koncepční možnosti do značné míry 
ovlivňují emise za celý životní cyklus, a to 
jak u nových budov, tak u renovací. 
Náročnost budov během celého životního 
cyklu by se měla zohledňovat nejen u nové 
výstavby, ale také u renovací, a to 
začleněním politik zaměřených na 
snižování emisí skleníkových plynů za celý 
životní cyklus do plánů renovace budov 
členských států.

(7) Budovy jsou odpovědné za emise 
skleníkových plynů před svou životností, v 
jejím průběhu i po jejím skončení. Vize 
dekarbonizovaného fondu budov do roku 
2050 přesahuje stávající zaměření na 
provozní emise skleníkových plynů. Emise 
z budov za celý životní cyklus by se proto 
měly postupně snižovat, přičemž cíle 
stanoví Komise na základě společné a 
harmonizované metodiky. Budovy jsou 
významnými zdroji materiálu, ve kterých 
jsou zdroje uloženy po mnoho desetiletí, a 
koncepční možnosti do značné míry 
ovlivňují emise za celý životní cyklus, a to 
jak u nových budov, tak u renovací. 
Náročnost budov během celého životního 
cyklu by se měla zohledňovat nejen u nové 
výstavby, ale také u renovací, a to 
začleněním politik a cílů pro snižování 
emisí skleníkových plynů za celý životní 
cyklus do plánů renovace budov členských 
států.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Členské státy by měly ve výpočtech 
a ukazatelích energetické účinnosti v 
budovách zohlednit dopad a celý životní 
cyklus svých budov jakožto zdrojů 
materiálu, aby bylo možné dosáhnout 
vyšší míry opětovného použití a recyklace 
v souladu se zásadami oběhového 
hospodářství. V tomto ohledu by mělo 
dojít k propojení s vedoucí úlohou Nového 
evropského Bauhausu, který chce 
podporovat větší oběhovost v zastavěném 
prostředí, a to podporou renovací a 
adaptivního opětovného využití před 
demolicí a případně novou výstavbou.
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Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7b) Zavedení požadavků na zohlednění 
celého životního cyklu podpoří 
průmyslové inovace, tvorbu místní 
hodnoty a oběhovost, například tím, že se 
budou ve větší míře využívat místní 
tradiční přírodní materiály, jako je kámen 
a dřevo, ale i druhotné suroviny.

Odůvodnění

Nezbytné pro vnitřní logiku textu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7c) Je zásadně důležité podporovat a 
začleňovat používání udržitelnějších 
stavebních materiálů, zejména materiálů z 
biologických a geologických zdrojů, jakož 
i jednoduchých pasivních 
nízkotechnologických stavebních technik 
testovaných na místě, s cílem podporovat 
a propagovat využívání a výzkum 
materiálových technologií, které přispívají 
k ideální izolaci a strukturální podpoře 
budov, a dosáhnout tak snížení spotřeby 
energie, které se promítne do vyšší 
energetické účinnosti a odolnosti budov. S 
ohledem na klimatickou krizi a zvýšenou 
pravděpodobnost letních vln veder je třeba 
věnovat zvláštní pozornost ochraně budov 
před teplem.
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Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7d) Komplexní přístup k řešení 
energetické náročnosti budov zahrnuje 
environmentální, sociální a hospodářské 
přínosy a dopady. Renovace ve 
stavebnictví by měla být komplexní 
opravou celé struktury budovy, jako je 
obvodový plášť budovy (střechy a fasáda), 
stínění a kontrola větrání. Jejím 
výsledkem by bylo snížení poptávky po 
energii, zejména v budovách postavených 
od druhé světové války, čímž by se 
účinněji zohlednily potřeby obyvatelstva 
ohroženého vyloučením a zabránilo by se 
možnému zvyšování cen bydlení s 
následným dopadem v podobě emisí 
skleníkových plynů v důsledku většího 
využívání soukromé dopravy.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7e) Vysoce kvalitní zastavěné prostředí 
je výsledkem práce kvalifikovaných 
odborníků ve stavebnictví a v tvůrčích a 
kulturních odvětvích, která může být 
výsledkem pouze kvalitních procesů, 
zejména postupů zadávání veřejných 
zakázek.

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Minimalizace emisí skleníkových 
plynů z budov za celý životní cyklus 

(8) Minimalizace emisí skleníkových 
plynů z budov za celý životní cyklus 
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vyžaduje účinné využívání zdrojů a 
oběhovost. To lze rovněž kombinovat s 
přeměnou částí fondu budov na dočasné 
úložiště uhlíku.

vyžaduje účinné využívání zdrojů, 
dostatečnost a oběhovost. To lze rovněž 
kombinovat s přeměnou částí fondu budov 
na dočasné úložiště uhlíku přidáním 
recyklovaných a přírodních prvků, jako 
jsou dřevěné materiály, zelené střechy a 
fasády a řešení inspirovaná a 
podporovaná přírodou, která jsou 
nákladově efektivní a současně poskytují 
environmentální, sociální a ekonomické 
výhody a pomáhají budovat odolnost. 
Taková řešení přinášejí do měst, krajin a 
mořských oblastí více rozmanitosti, 
přírody a přírodních prvků a procesů, a to 
prostřednictvím místně přizpůsobených 
systémových zásahů účinně využívajících 
zdroje, které respektují i biologickou 
rozmanitost.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Potenciál globálního oteplování 
během celého životního cyklu ukazuje 
celkový příspěvek budovy k emisím, které 
vedou ke změně klimatu. Spojuje emise 
skleníkových plynů obsažené ve 
stavebních výrobcích s přímými a 
nepřímými emisemi z fáze používání. 
Požadavek na výpočet potenciálu 
globálního oteplování během životního 
cyklu nových budov proto představuje 
první krok k tomu, aby se více 
zohledňovala náročnost budov během 
celého životního cyklu a oběhové 
hospodářství.

(9) Potenciál globálního oteplování 
během celého životního cyklu ukazuje 
celkový příspěvek budovy k emisím, které 
vedou ke změně klimatu. Spojuje emise 
skleníkových plynů obsažené ve 
stavebních výrobcích s přímými 
a nepřímými emisemi z fáze používání 
a dekonstrukce. Požadavek na výpočet 
potenciálu globálního oteplování během 
životního cyklu nových budov proto 
představuje první krok k tomu, aby se více 
zohledňovala náročnost budov během 
celého životního cyklu a oběhové 
hospodářství. Je proto třeba zohlednit 
i recyklační kapacitu materiálů ve fázi 
dekonstrukce.

Pozměňovací návrh 22
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Budovy jsou odpovědné přibližně 
za polovinu primárních emisí jemných 
částic (PM2,5) v EU, které způsobují 
předčasná úmrtí a onemocnění. Snížení 
energetické náročnosti budov současně 
může a mělo by snížit emise znečišťujících 
látek v souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/228433.

(10) Budovy jsou odpovědné přibližně 
za polovinu primárních emisí jemných 
částic (PM2,5) v EU, které způsobují 
předčasná úmrtí a onemocnění. Snížení 
energetické náročnosti budov a využívání 
vhodných přírodních a zdravějších 
stavebních materiálů současně může a 
mělo by snížit emise znečišťujících látek v 
souladu se směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2016/228433.

__________________ __________________
33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 
o snížení národních emisí některých látek 
znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 
2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, 
s. 1).

33 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2016/2284 ze dne 14. prosince 2016 
o snížení národních emisí některých látek 
znečišťujících ovzduší, o změně směrnice 
2003/35/ES a o zrušení směrnice 
2001/81/ES (Úř. věst. L 344, 17.12.2016, 
s. 1).

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Řízení poptávky po energii je 
důležitým nástrojem, který umožňuje Unii 
ovlivňovat světový trh v oblasti energie, a 
v důsledku toho i střednědobou 
a dlouhodobou spolehlivost dodávek 
energie.

Odůvodnění

Opětovné začlenění bodu odůvodnění, který Komise vypustila.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
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Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) V tomto ohledu může pomoci 
podpora hloubkového a účinného 
výzkumu v oblasti nových materiálových 
technologií.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Opatření k dalšímu snižování 
energetické náročnosti budov by měla brát 
v úvahu klimatické podmínky, včetně 
přizpůsobování se změně klimatu, místní 
podmínky i mikroklima vnitřního prostředí 
a efektivnost nákladů. Tato opatření by 
neměla být v rozporu s jinými požadavky 
týkajícími se budov, např. požadavky na 
přístupnost , požární a seismickou 
bezpečnost a plánované využití budovy.

(11) Opatření k dalšímu snižování 
energetické náročnosti budov by měla brát 
v úvahu klimatické podmínky, včetně 
přizpůsobování se změně klimatu, místní 
podmínky, ale i vnitřní mikroklima, 
kvalitu vnitřního prostředí, dostatečnost a 
oběhovost a efektivnost nákladů. Tato 
opatření by měla jít ruku v ruce s jinými 
požadavky týkajícími se budov, např. 
požadavky na přístupnost, požární 
bezpečnost a bezpečnost otopných systémů 
a elektrických instalací, seismickou 
bezpečnost a plánované využití budovy. 
Kromě toho by měly zajistit zlepšení 
situace zranitelných a nízkopříjmových 
domácností, osob postižených 
energetickou chudobou a osob žijících v 
sociálním bydlení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Energetická náročnost budov by 
měla být vypočtena na základě metody, 
která se může na vnitrostátní a regionální 
úrovni lišit. Kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití energie z 
obnovitelných zdrojů, systémy 
automatizace a kontroly budov, inteligentní 
řešení, prvky pasivního vytápění a 
chlazení, stínění, kvalita vnitřního ovzduší, 
odpovídající denní světlo a návrh budovy. 
Metoda výpočtu energetické náročnosti by 
neměla být založena pouze na ročním 
období, ve kterém je nutno vytápět nebo 
používat klimatizaci , ale měla by pokrývat 
roční energetickou náročnost budovy. Tato 
metoda by měla zohlednit stávající 
evropské normy. Tato metoda by měla 
zajistit zachycení skutečných provozních 
podmínek a umožnit použití změřené 
energie k ověření správnosti a v zájmu 
srovnatelnosti a měla by být založena na 
hodinových nebo kratších než hodinových 
intervalech. Za účelem podpory využívání 
energie z obnovitelných zdrojů na místě – a 
mimo společný obecný rámec – by měly 
členské státy přijmout nezbytná opatření, 
aby byly v metodě výpočtu uznány a 
zohledněny přínosy maximalizace 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
na místě, a to i pro jiná použití (jako jsou 
dobíjecí stanice pro elektrická vozidla).

(12) Energetická náročnost budov by 
měla být vypočtena na základě metody, 
která se může na vnitrostátní a regionální 
úrovni lišit. Kromě tepelných vlastností 
zahrnuje další faktory, které hrají stále 
důležitější úlohu, např. zařízení pro 
vytápění a klimatizaci, využití energie z 
obnovitelných zdrojů, systémy 
automatizace a kontroly budov, inteligentní 
řešení, rekuperace tepla z odpadních vod, 
ventilace a chlazení, prvky pasivního 
vytápění a chlazení, stínění, kvalita 
vnitřního ovzduší, odpovídající denní 
světlo a návrh budovy. Metoda výpočtu 
energetické náročnosti by neměla být 
založena pouze na ročním období, ve 
kterém je nutno vytápět nebo používat 
klimatizaci, ale měla by pokrývat roční 
energetickou náročnost budovy. Tato 
metoda by měla zohlednit stávající 
evropské normy. Tato metoda by měla 
zajistit zachycení skutečných provozních 
podmínek a umožnit použití změřené 
energie k ověření správnosti a v zájmu 
srovnatelnosti a měla by být založena na 
hodinových nebo kratších než hodinových 
intervalech. Za účelem podpory využívání 
energie z obnovitelných zdrojů na místě, 
včetně střešních solárních panelů v 
souladu s Evropskou iniciativou pro 
solární střechy, a mimo společný obecný 
rámec by měly členské státy přijmout 
nezbytná opatření, aby byly v metodě 
výpočtu uznány a zohledněny přínosy 
maximalizace využívání energie z 
obnovitelných zdrojů na místě, a to i pro 
jiná použití (jako jsou dobíjecí stanice pro 
elektrická vozidla).

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 27
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Dvě třetiny energie používané k 
vytápění a chlazení budov stále pocházejí z 
fosilních paliv. Aby bylo možné 
dekarbonizovat sektor budov, je obzvláště 
důležité postupně ukončit využívání 
fosilních paliv při vytápění a chlazení. 
Členské státy by proto měly ve svých 
plánech renovace budov uvést své 
vnitrostátní politiky a opatření k 
postupnému ukončení využívání fosilních 
paliv při vytápění a chlazení a v příštím 
víceletém finančním rámci od roku 2027 
by neměly být poskytovány finanční 
pobídky na instalaci kotlů na fosilní paliva, 
s výjimkou kotlů vybraných pro investice 
před rokem 2027 v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti. Jasný právní základ pro zákaz 
zdrojů tepla na základě jejich emisí 
skleníkových plynů nebo druhu použitého 
paliva by měl podporovat vnitrostátní 
politiky a opatření zaměřené na postupné 
ukončení využívání fosilních paliv.

(14) Dvě třetiny energie používané 
k vytápění a chlazení budov stále pocházejí 
z fosilních paliv, která se navíc vyznačují 
cenovou nestálostí a nejistotou dodávek. 
To platí zejména pro budovy s vysokou 
energetickou náročností, v nichž sídlí 
nízkopříjmové domácnosti, čímž se zvyšují 
sociální nerovnosti a riziko sociálního 
vyloučení, zejména v době vysokých cen 
energií a rostoucích životních nákladů. 
Aby bylo možné dekarbonizovat sektor 
budov, je obzvláště důležité postupně 
ukončit využívání fosilních paliv při 
vytápění a chlazení, stanovit  pro tento 
proces postupného ukončování jasné a 
účinné strategie a definovat pro něj 
nejlepší metody. Členské státy by proto 
měly ve svých plánech renovace budov 
uvést své vnitrostátní politiky a opatření k 
postupnému ukončení využívání fosilních 
paliv při vytápění a chlazení a od roku 
2024 by neměly být poskytovány finanční 
pobídky na instalaci kotlů na fosilní paliva, 
s výjimkou kotlů vybraných pro investice 
před rokem 2024 v rámci Evropského 
fondu pro regionální rozvoj a Fondu 
soudržnosti a kotlů, které mohou využívat 
obnovitelné zdroje energie. Jasný právní 
základ pro zákaz zdrojů tepla na základě 
jejich emisí skleníkových plynů nebo 
druhu použitého paliva by měl podporovat 
vnitrostátní politiky a opatření zaměřené na 
postupné ukončení využívání fosilních 
paliv.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu. Rychlá 
dekarbonizace vytápění a chlazení vyžaduje technologicky neutrální přístup. Kotle schopné 
provozu na obnovitelné zdroje energie představují nákladově efektivní způsob dekarbonizace, 
a měly by tedy zůstat způsobilé pro finanční pobídky.
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Účinné využívání odpadního tepla 
ze systémů teplé vody v domácnostech 
představuje významnou příležitost k 
úsporám energie. Ohřev vody má největší 
podíl na spotřebě energie v nových 
budovách a toto teplo se obvykle vyplýtvá 
a není opětovně využíváno. Jelikož většina 
spotřebované teplé vody pochází ze sprch, 
sběr tepla ze sprchových odtoků v 
budovách by mohl být jednoduchým a 
nákladově efektivním způsobem, jak snížit 
konečnou spotřebu energie a související 
emise CO2 a metanu z ohřevu vody v 
domácnostech.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Komise by měla stanovit 
srovnávací metodický rámec pro výpočet 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost. 
Přezkum tohoto rámce by měl umožnit 
výpočet energetické i emisní náročnosti a 
měl by zohlednit environmentální a 
zdravotní externality, jakož i rozšíření 
systému ETS a ceny uhlíku. Členské státy 
by měly tento rámec použít ke srovnání 
výsledků s minimálními požadavky na 
energetickou náročnost, které přijaly. 
Pokud by došlo k výrazným 
nesrovnalostem mezi vypočtenými 
nákladově optimálními úrovněmi 
minimálních požadavků na energetickou 
náročnost a platnými minimálními 
požadavky na energetickou náročnost, tedy 
k 15 % překročení, měly by členské státy 

(17) Komise by měla stanovit 
srovnávací metodický rámec pro výpočet 
nákladově optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost. 
Přezkum tohoto rámce by měl umožnit 
výpočet energetické i emisní náročnosti 
a měl by zohlednit environmentální, 
bezpečnostní a zdravotní externality, a 
případně i možnost rozšíření systému ETS 
a ceny uhlíku. Nový evropský Bauhaus má 
potenciál změnit způsob, jakým jsou 
koncipovány politiky, a definovat životní 
prostředí v budoucnosti tím, že uspokojí 
potřebu prostor přizpůsobených novým 
způsobům života. Členské státy by měly 
tento rámec použít ke srovnání výsledků s 
minimálními požadavky na energetickou 
náročnost, které přijaly. Pokud by došlo k 
výrazným nesrovnalostem mezi 
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tento rozdíl odůvodnit nebo připravit 
odpovídající kroky ke snížení těchto 
nesrovnalostí. Odhadovaný ekonomický 
životní cyklus budovy nebo prvku budovy 
by měly určit členské státy, a to s 
přihlédnutím ke stávající praxi a ke 
zkušenostem z určování typických 
ekonomických životních cyklů. Výsledky 
tohoto srovnání a údaje použité k jejich 
dosažení by měly být pravidelně 
oznamovány Komisi. Tyto zprávy by měly 
Komisi umožnit posoudit pokrok 
členských států při dosahování nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost a 
podat o něm zprávu.

vypočtenými nákladově optimálními 
úrovněmi minimálních požadavků na 
energetickou náročnost a platnými 
minimálními požadavky na energetickou 
náročnost, tedy k 15 % překročení, měly by 
členské státy tento rozdíl odůvodnit nebo 
připravit odpovídající kroky ke snížení 
těchto nesrovnalostí. Odhadovaný 
ekonomický životní cyklus budovy nebo 
prvku budovy by měly určit členské státy, 
a to s přihlédnutím ke stávající praxi a ke 
zkušenostem z určování typických 
ekonomických životních cyklů. Výsledky 
tohoto srovnání a údaje použité k jejich 
dosažení by měly být pravidelně 
oznamovány Komisi. Tyto zprávy by měly 
Komisi umožnit posoudit pokrok 
členských států při dosahování nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost a 
podat o něm zprávu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu. Nový 
evropský Bauhaus by měl být zohledněn při definování regulačních rámců, které mají vliv na 
odvětví stavebnictví, neboť mohou poskytovat informace v oblastech, které nespadají do 
oblasti působnosti čistě energetické regulace.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Zvýšené ambice Unie v oblasti 
klimatu a energetiky vyžadují novou vizi 
pro budovy: budovu s nulovými emisemi, 
jejíž velmi nízká spotřeba energie je – je-li 
to technicky proveditelné – plně pokryta 
energií z obnovitelných zdrojů. Všechny 
nové budovy by měly být budovami s 
nulovými emisemi a všechny stávající 
budovy by měly být transformovány na 
budovy s nulovými emisemi do roku 2050.

(19) Zvýšené ambice Unie v oblasti 
klimatu a energetiky vyžadují novou vizi 
pro budovy: budovu s nulovými emisemi, 
jejíž velmi nízká spotřeba energie je – je-li 
to technicky proveditelné – plně pokryta 
energií z obnovitelných zdrojů. Všechny 
nové budovy, a přednostně školy, 
mateřské školky a nemocnice, by měly být 
budovami s nulovými emisemi a všechny 
stávající budovy by měly být 
transformovány na budovy s nulovými 
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emisemi do roku 2050.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19a) Protože až 90 % zastavěného 
prostředí roku 2050 stojí již dnes, je třeba 
vyvinout větší úsilí o urychlení renovací a 
dekarbonizace již existujícího fondu 
budov. Dnes stanovené pobídky a normy 
nakonec určí, zda Unie dosáhne svých 
dlouhodobých cílů v oblasti klimatu a 
energetiky.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19b) Cenová dostupnost a sociální 
spravedlnost jsou klíčem k dosažení 
ekologické a spravedlivé transformace pro 
dekarbonizovaný fond budov nejpozději 
do roku 2050. Úvěruschopnost 
spotřebitelů je třeba posuzovat v souladu 
se stávajícími právními předpisy Unie. Je 
zásadní, aby rozsah finančních nástrojů 
odpovídal potřebám potenciálních 
příjemců: domácnosti s nejnižšími příjmy 
a nejzranitelnější domácnosti by měly mít 
přístup ke 100% dotacím na modernizační 
úpravy.

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19 c (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19c) Zásada „pay-as-you-save“ 
(průběžné splácení) by měla zajistit 
sociální spravedlnost a hospodářskou 
atraktivitu a musí být chápána jako 
doprovodné opatření, aniž by byly 
ohroženy celkové ambice v oblasti 
klimatu. Komise by při utváření standardů 
pro průběžné splácení měla zajistit, aby 
nebyly ohroženy priority stanovené v 
evropském právním rámci pro klima a ve 
strategii „Renovační vlna pro Evropu – 
ekologické budovy, nová pracovní místa, 
lepší životní úroveň“.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Existují různé možnosti, jak pokrýt 
energetické potřeby účinné budovy energií 
z obnovitelných zdrojů: obnovitelné zdroje 
energie na místě, jako je solární tepelná 
energie, fotovoltaická solární energie, 
tepelná čerpadla a biomasa, energie z 
obnovitelných zdrojů poskytovaná 
společenstvími pro obnovitelné zdroje 
nebo občanskými energetickými 
společenstvími a ústřední vytápění a 
chlazení založené na obnovitelných 
zdrojích nebo odpadním teplu.

(20) Existují různé možnosti, jak pokrýt 
energetické potřeby účinné budovy energií 
z obnovitelných zdrojů: obnovitelné zdroje 
energie na místě, jako je solární tepelná 
energie, fotovoltaická solární energie, 
tepelná čerpadla a biomasa, energie 
z obnovitelných zdrojů poskytovaná 
společenstvími pro obnovitelné zdroje 
nebo občanskými energetickými 
společenstvími nebo jinými partnery v 
městské čtvrti, ústřední vytápění a chlazení 
založené na obnovitelných zdrojích nebo 
rekuperaci odpadního tepla z odpadních 
vod, teplé užitkové vody nebo ze vzduchu, 
a distribuované obnovitelné zdroje v síti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu. Velké 
společnosti jsou podle směrnice o obnovitelných zdrojích energie vyloučeny z účasti v 
energetických komunitách. Toto znevýhodnění by mělo být vyrovnáno tím, že se kromě 
energetických společenství umožní i jiné formy společného využívání energie v rámci městské 
čtvrti.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Nezbytná dekarbonizace fondu 
budov v Unii vyžaduje rozsáhlou 
energetickou renovaci: téměř 75 % budov 
v tomto fondu není podle současných 
stavebních norem energeticky účinných a 
85–95 % budov, které dnes existují, bude v 
roce 2050 nadále stát. Vážená roční míra 
energetických renovací je však trvale nízká 
a činí přibližně 1 %. Při současném tempu 
by dekarbonizace sektoru budov 
vyžadovala staletí. Klíčovým cílem této 
směrnice je proto zahájení a podpora 
renovace budov, včetně přechodu na 
bezemisní otopné soustavy.

(21) Nezbytná dekarbonizace veřejného 
a soukromého fondu budov v Unii, včetně 
budov orgánů, institucí a agentur Unie, 
vyžaduje rozsáhlou energetickou renovaci: 
téměř 75 % budov v tomto fondu není 
podle současných stavebních norem 
energeticky účinných a 85–95 % budov, 
které dnes existují, bude v roce 2050 
nadále stát. Vážená roční míra 
energetických renovací je však trvale nízká 
a činí přibližně 1 %. Při současném tempu 
by dekarbonizace sektoru budov 
vyžadovala staletí. Klíčovým cílem této 
směrnice je proto zahájení a podpora 
renovace budov, včetně přechodu na 
bezemisní otopné soustavy.

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Základním regulačním nástrojem 
pro zahájení rozsáhlé renovace stávajících 
budov jsou minimální normy energetické 
náročnosti, jelikož řeší hlavní překážky 
bránící renovaci, jako jsou rozdělené 
pobídky a struktury spoluvlastnictví, jež 
nelze odstranit ekonomickými pobídkami. 
Zavedení minimálních norem energetické 
náročnosti by mělo vést k postupnému 
ukončení používání energeticky 
nejnáročnějších budov a k neustálému 
zlepšování vnitrostátního fondu budov, což 
přispěje k dlouhodobému cíli 
dekarbonizace fondu budov do roku 2050.

(22) Základním regulačním nástrojem 
pro zahájení rozsáhlé renovace stávajících 
budov jsou minimální normy energetické 
náročnosti, jelikož řeší hlavní překážky 
bránící renovaci, jako jsou rozdělené 
pobídky a struktury spoluvlastnictví, jež 
nelze odstranit ekonomickými pobídkami. 
Zavedení minimálních norem energetické 
náročnosti by mělo vést k postupnému 
ukončení používání energeticky 
nejnáročnějších budov a k neustálému 
zlepšování vnitrostátního fondu budov, 
včetně orgánů a institucí Unie, což 
přispěje k dlouhodobému cíli 
dekarbonizace fondu budov do roku 2050.
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Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Minimální normy energetické 
náročnosti stanovené na úrovni Unie by 
měly být zaměřeny na renovaci budov s 
nejvyšším potenciálem z hlediska 
dekarbonizace, zmírnění energetické 
chudoby a rozšířených sociálních a 
hospodářských přínosů, a zejména na 
energeticky nejnáročnější budovy, které je 
třeba renovovat přednostně.

(23) Minimální normy energetické 
náročnosti stanovené na úrovni Unie by 
měly být zaměřeny na renovaci budov s 
nejvyšším potenciálem z hlediska 
dekarbonizace, zmírnění energetické 
chudoby a rozšířených sociálních a 
hospodářských přínosů, a zejména na 
energeticky nejnáročnější budovy, které je 
třeba renovovat přednostně, včetně 
možnosti instalace hybridních tepelných 
čerpadel, pokud není k dispozici jiné 
proveditelné řešení bez fosilních paliv.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23a) Aby bylo možné získat úplný a 
podrobný přehled současné situace fondu 
budov, který umožní přesně určit, kde se 
nacházejí energeticky nejnáročnější 
budovy, měla by Komise provést audit 
fondu budov v Unii, aby se dobře zaměřila 
na úsilí a investice Unie.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(25) Zavedení minimálních norem 
energetické náročnosti by měl doprovázet 
podpůrný rámec zahrnující technickou 

(25) Zavedení minimálních norem 
energetické náročnosti by měl doprovázet 
podpůrný rámec zahrnující technickou 
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pomoc a finanční opatření. Minimální 
normy energetické náročnosti stanovené na 
vnitrostátní úrovni nepředstavují „normy 
Unie“ ve smyslu pravidel státní podpory, 
zatímco celounijní minimální normy 
energetické náročnosti by se mohly za 
takové „normy Unie“ považovat. V 
souladu s revidovanými pravidly státní 
podpory mohou členské státy poskytovat 
státní podporu na renovaci budov za 
účelem splnění celounijních norem 
energetické náročnosti, tj. za účelem 
dosažení určité třídy energetické 
náročnosti, a to do doby, než se tyto 
celounijní normy stanou závaznými. 
Jakmile budou tyto normy závazné, mohou 
členské státy nadále poskytovat státní 
podporu na renovaci budov a ucelených 
částí budov, na něž se vztahují celounijní 
normy energetické náročnosti, pokud bude 
cílem renovace vyšší standard, než je 
stanovená minimální třída energetické 
náročnosti.

pomoc a finanční opatření, se zvláštním 
zřetelem na programy renovací pro 
nízkopříjmové, zranitelné a energeticky 
chudé domácnosti. Minimální normy 
energetické náročnosti stanovené na 
vnitrostátní úrovni nepředstavují „normy 
Unie“ ve smyslu pravidel státní podpory, 
zatímco celounijní minimální normy 
energetické náročnosti by se mohly za 
takové „normy Unie“ považovat. V 
souladu s revidovanými pravidly státní 
podpory mohou členské státy poskytovat 
státní podporu na renovaci budov za 
účelem splnění celounijních norem 
energetické náročnosti, tj. za účelem 
dosažení určité třídy energetické 
náročnosti, a to do doby, než se tyto 
celounijní normy stanou závaznými. 
Jakmile budou tyto normy závazné, mohou 
členské státy nadále poskytovat státní 
podporu na renovaci budov a ucelených 
částí budov, na něž se vztahují celounijní 
normy energetické náročnosti, pokud bude 
cílem renovace vyšší standard, než je 
stanovená minimální třída energetické 
náročnosti, nebo pokud se renovace řídí 
systémem pasů pro renovaci.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu. Finanční 
opatření se vztahují na budovy, u nichž existuje jasný plán dosažení nulových emisí ve 
stanoveném časovém rámci. Systém pasů pro renovaci je rámec pro jeho splnění, v němž se 
uvádí posloupnost vzájemně navazujících fází renovace, s cílem nejpozději do roku 2050 
transformovat budovu na budovu s nulovými emisemi.

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Taxonomie EU klasifikuje 
environmentálně udržitelné hospodářské 
činnosti v celé ekonomice, včetně sektoru 
budov. Podle aktu v přenesené pravomoci 

(26) Taxonomie EU klasifikuje 
environmentálně udržitelné hospodářské 
činnosti v celé ekonomice, včetně sektoru 
budov. Podle aktu v přenesené pravomoci 
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týkajícího se taxonomie EU v oblasti 
klimatu se renovace budov považuje za 
udržitelnou činnost, pokud dosáhne 
alespoň 30% úspor energie, splňuje 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost při větší renovaci stávajících 
budov nebo sestává z jednotlivých opatření 
souvisejících s energetickou náročností 
budov, jako je instalace, údržba nebo 
opravy zařízení pro zvýšení energetické 
účinnosti nebo nástrojů a zařízení pro 
měření, regulaci a kontrolu energetické 
náročnosti budov, pokud tato jednotlivá 
opatření splňují stanovená kritéria. 
Renovace budov za účelem splnění 
celounijních minimálních norem 
energetické náročnosti je obvykle v 
souladu s kritérii taxonomie EU týkajícími 
se činností v oblasti renovace budov.

týkajícího se taxonomie EU v oblasti 
klimatu se renovace budov považuje za 
udržitelnou činnost, pokud dosáhne 
alespoň 30% úspor energie, splňuje 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost při větší nebo významné 
renovaci stávajících budov nebo sestává z 
jednotlivých opatření souvisejících s 
energetickou náročností budov, jako je 
instalace, údržba nebo opravy zařízení pro 
zvýšení energetické účinnosti nebo 
nástrojů a zařízení pro měření, regulaci a 
kontrolu energetické náročnosti budov, 
pokud tato jednotlivá opatření splňují 
stanovená kritéria. Renovace budov za 
účelem splnění celounijních minimálních 
norem energetické náročnosti je obvykle v 
souladu s kritérii taxonomie EU týkajícími 
se činností v oblasti renovace budov.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) V zájmu dosažení vysoce 
energeticky účinného a dekarbonizovaného 
fondu budov a transformace stávajících 
budov na budovy s nulovými emisemi do 
roku 2050 by měly členské státy 
vypracovat vnitrostátní plány renovace 
budov, které nahradí dlouhodobé strategie 
renovací a stanou se pro členské státy ještě 
silnějším a plně funkčním nástrojem 
plánování, s výraznějším zaměřením na 
financování a zajištění toho, aby pro 
provádění renovací budov byli k dispozici 
náležitě kvalifikovaní pracovníci. V 
plánech renovace budov by měly členské 
státy stanovit své vlastní vnitrostátní cíle v 
oblasti renovace budov. V souladu s čl. 21 
písm. b) bodem 7 nařízení (EU) 2018/1999 
a se základními podmínkami stanovenými 
v rámci nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/106036 by členské státy 
měly poskytnout přehled finančních 

(29) V zájmu dosažení vysoce 
energeticky účinného a dekarbonizovaného 
fondu budov a transformace stávajících 
budov na budovy s nulovými emisemi do 
roku 2050 by měly členské státy 
vypracovat vnitrostátní plány renovace 
budov, které nahradí dlouhodobé strategie 
renovací a stanou se pro členské státy ještě 
silnějším a plně funkčním nástrojem 
plánování, s výraznějším zaměřením na 
administrativní podporu, financování a 
zajištění dostupnosti vysoce 
kvalifikovaných pracovníků ze 
stavebnictví a tvůrčích a kulturních 
odvětví pro provádění renovací budov a 
procesů kvality, zejména postupů 
zadávání veřejných zakázek. V plánech 
renovace budov by měly členské státy 
stanovit své vlastní vnitrostátní cíle v 
oblasti renovace budov. V souladu s čl. 21 
písm. b) bodem 7 nařízení (EU) 2018/1999 
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opatření, jakož i přehled investičních 
potřeb a správních zdrojů pro provádění 
plánů renovace budov.

a se základními podmínkami stanovenými 
v rámci nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/106036 by členské státy 
měly poskytnout přehled finančních 
opatření, jakož i přehled investičních 
potřeb a správních zdrojů pro provádění 
plánů renovace budov.

__________________ __________________
36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 
o společných ustanoveních pro Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond 
pro spravedlivou transformaci a Evropský 
námořní, rybářský a akvakulturní fond 
a o finančních pravidlech pro tyto fondy 
a pro Azylový, migrační a integrační fond, 
Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro 
finanční podporu správy hranic a vízové 
politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, 
s. 159).

36 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1060 ze dne 24. června 2021 
o společných ustanoveních pro Evropský 
fond pro regionální rozvoj, Evropský 
sociální fond plus, Fond soudržnosti, Fond 
pro spravedlivou transformaci a Evropský 
námořní, rybářský a akvakulturní fond 
a o finančních pravidlech pro tyto fondy 
a pro Azylový, migrační a integrační fond, 
Fond pro vnitřní bezpečnost a Nástroj pro 
finanční podporu správy hranic a vízové 
politiky (Úř. věst. L 231, 30.6.2021, 
s. 159).

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 32

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(32) Postupné renovace mohou být 
řešením problému vysokých počátečních 
nákladů a nepříjemností pro obyvatele, 
který může vyvstat v případě renovací 
prováděných najednou. Tyto postupné 
renovace je však třeba pečlivě naplánovat, 
aby nedocházelo k tomu, že jedna fáze 
renovace znemožňuje nezbytné následné 
fáze. Pasy pro renovaci budov poskytují 
jasný plán pro postupné renovace a 
pomáhají vlastníkům a investorům 
naplánovat co nejlepší načasování a rozsah 
zásahů. Pasy pro renovaci budov by proto 
měly být k dispozici jako dobrovolný 
nástroj pro vlastníky budov ve všech 
členských státech.

(32) Jednofázová renovace je pro 
včasné dosažení cílů transformace 
evropského fondu budov nákladově 
nejefektivnější možností s nejnižším 
uhlíkovým rozpočtem. Postupné renovace 
mohou být řešením problému vysokých 
počátečních nákladů a nepříjemností pro 
obyvatele, který může vyvstat v případě 
renovací prováděných najednou. Tyto 
postupné renovace je však třeba pečlivě 
naplánovat, aby nedocházelo k tomu, že 
jedna fáze renovace znemožňuje nezbytné 
následné fáze. Pasy pro renovaci budov 
poskytují jasný plán pro postupné renovace 
a pomáhají vlastníkům a investorům 
naplánovat co nejlepší načasování a rozsah 
zásahů. Pasy pro renovaci budov by proto 
měly být k dispozici jako dobrovolný 
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nástroj pro vlastníky budov ve všech 
členských státech. Pasy pro renovaci 
budov by se neměly stát ekonomickou 
nebo administrativní zátěží pro vlastníky 
budov a měly by být poskytovány 
bezplatně všem vlastníkům nemovitostí 
s nízkými příjmy a všem vlastníkům 
nemovitostí, které představují jejich hlavní 
bydliště. S cílem minimalizovat byrokracii 
a zabránit zdvojování činností se mohou 
členské státy rozhodnout začlenit pasy pro 
renovaci budov do certifikátů energetické 
náročnosti.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33) Pojem „rozsáhlá renovace“ dosud 
nebyl v právních předpisech Unie 
definován. V zájmu dosažení dlouhodobé 
vize pro budovy by měla být rozsáhlá 
renovace definována jako renovace, která 
transformuje budovy na budovy s 
nulovými emisemi; v první fázi jako 
renovace, která transformuje budovy na 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 
Tato definice slouží ke zlepšení 
energetické náročnosti budov. Rozsáhlá 
renovace pro účely zlepšení energetické 
náročnosti představuje jedinečnou 
příležitost k řešení dalších aspektů, jako 
jsou životní podmínky zranitelných 
domácností, zvýšení klimatické odolnosti, 
odolnost vůči rizikům katastrof včetně 
seismické odolnosti, požární bezpečnost, 
odstraňování nebezpečných látek včetně 
azbestu a přístupnost pro osoby se 
zdravotním postižením.

(33) Pojem „rozsáhlá renovace“ dosud 
nebyl v právních předpisech Unie 
definován. V zájmu dosažení dlouhodobé 
vize pro budovy by měla být rozsáhlá 
renovace definována jako renovace, která 
transformuje budovy na budovy s 
nulovými emisemi; v první fázi jako 
renovace, která transformuje budovy na 
budovy s téměř nulovou spotřebou energie. 
Tato definice slouží ke zlepšení 
energetické náročnosti budov. Rozsáhlá 
renovace pro účely zlepšení energetické 
náročnosti představuje jedinečnou 
příležitost k řešení dalších aspektů, jako 
jsou kvalita vnitřního prostředí, životní 
podmínky zranitelných domácností, 
zvýšení klimatické odolnosti, odolnost vůči 
rizikům katastrof včetně seismické 
odolnosti, požární bezpečnost, bezpečnost 
otopných systémů a elektrických instalací 
a ventilačních systémů, odstraňování 
nebezpečných látek včetně azbestu 
a přístupnost pro osoby se zdravotním 
postižením a starší osoby. Rozsáhlé 
renovace, které snižují energetickou 
náročnost budovy alespoň o 60 %, jsou v 
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současné době každoročně prováděny 
pouze v 0,2 % fondu budov a pouze v 
pětině případů se energetická účinnost 
výrazně zlepšuje.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Za účelem podpory rozsáhlých 
renovací, což je jedním z cílů iniciativy 
„renovační vlna“, by měly členské státy na 
rozsáhlé renovace poskytovat větší 
finanční a administrativní podporu.

(34) Za účelem podpory rozsáhlých 
renovací, což je jedním z cílů iniciativy 
„renovační vlna“, by měly členské státy 
upřednostňovat větší finanční 
a administrativní podporu pro rozsáhlé 
renovace, která je zaměřena na občany 
trpící energetickou chudobou a 
domácnosti s nízkými příjmy, jakož i na 
energeticky nejnáročnější budovy.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35a) Komise by měla vypracovat 
technické pokyny týkající se historických 
budov s cílem usnadnit a zajistit 
provádění této směrnice a současně 
chránit kulturní dědictví.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35b) Komise by měla vypracovat 
technické pokyny týkající se budov 
historického dědictví a historických 
center, aby zajistila splnění ekologických 
ambicí a zachování kulturního dědictví.

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35c) V případě budov, které byly 
postaveny dříve, než Unie a členské státy 
vydaly příslušné předpisy týkající se 
používání azbestu nebo jeho zákazu, 
renovace budov za účelem zvýšení 
energetické účinnosti často zahrnuje 
manipulaci s materiály, které mohou 
obsahovat azbest, např. na střechách, ve 
zdivu nebo u elektroinstalace. Zavedení 
požadavků na bezpečné odstraňování 
azbestu musí být sociálně spravedlivé a 
musí být doprovázeno vhodnými 
opatřeními na podporu vlastníků budov, 
aby mohli potřebné renovace financovat, 
a doprovodnými opatřeními na budování 
kapacit malých a středních podniků, které 
práce provádějí. Evropská strategie pro 
odstraňování azbestu by měla zahrnovat 
návrh na aktualizaci směrnice 
2009/148/ES s cílem posílit opatření Unie 
na ochranu pracovníků před ohrožením 
azbestem a zabránit nové vlně obětí 
azbestu v průběhu renovační vlny, jakož i 
návrh na aktualizaci směrnice 
2010/31/EU s cílem zavést požadavek na 
povinné detekční kontroly a následné 
odstranění azbestu a dalších 
nebezpečných látek před zahájením 
renovačních prací s cílem chránit zdraví 
pracovníků ve stavebnictví.
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Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35d) Je naléhavě nutné snížit závislost 
budov na fosilních palivech a urychlit 
úsilí o dekarbonizaci a elektrifikaci 
spotřeby energie v těchto budovách. Aby 
bylo možné později nákladově efektivně 
instalovat solární technologie, měly by být 
všechny nové budovy „připraveny na 
výrobu solární energie“, tj. měly by být 
navrženy tak, aby optimalizovaly potenciál 
pro výrobu solární energie na základě 
intenzity slunečního záření v dané 
lokalitě, a umožnit tak úspěšnou instalaci 
solárních technologií bez nákladných 
stavebních zásahů. Kromě toho by členské 
státy měly zajistit zavádění vhodných 
zařízení na výrobu solární energie na 
nových obytných i jiných než obytných 
budovách a na stávajících jiných než 
obytných budovách. V zájmu účinného 
využití potenciálu zařízení na výrobu 
solární energie na budovách by členské 
státy měly definovat kritéria pro zavádění 
zařízení na výrobu solární energie na 
budovách a možné výjimky z jejich 
zavádění v souladu s vyhodnoceným 
technickým a ekonomickým potenciálem 
zařízení na výrobu solární energie a 
charakteristikami budov, na něž se tato 
povinnost vztahuje.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35e) Aspekt vazby mezi vodou a energií 
je obzvláště důležitý pro řešení vzájemné 
závislosti mezi spotřebou energie a vody a 
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rostoucího tlaku na oba zdroje. 
K úsporám energie může výrazně přispět 
účinné hospodaření s vodou a její 
opětovné využívání, což bude mít přínosy v 
oblasti klimatu, ale také hospodářské a 
sociální přínosy.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35 f (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35f) Při posuzování potenciálu 
účinného vytápění a chlazení by členské 
státy měly zohlednit širší environmentální, 
zdravotní a bezpečnostní aspekty. 
Vzhledem k úloze tepelných čerpadel při 
využívání potenciálu energetické 
účinnosti při vytápění a chlazení by měla 
být minimalizována rizika negativních 
dopadů chladiv, která jsou perzistentní, 
bioakumulativní nebo toxická, na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) V kombinaci se zvýšeným podílem 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
produkují elektrická vozidla méně emisí 
skleníkových plynů. Elektrická vozidla 
tvoří významnou součást přechodu na 
čistou energii, jenž je založen na 
opatřeních v zájmu energetické účinnosti, 
alternativních palivech, energii 
z obnovitelných zdrojů a inovativních 
řešeních v oblasti řízení energetické 
flexibility. Stavební předpisy lze účinně 
využít ke stanovení cílených požadavků na 
podporu zavádění infrastruktury pro 
dobíjení na parkovištích obytných i jiných 

(37) V kombinaci se zvýšeným podílem 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
produkují elektrická vozidla méně emisí 
skleníkových plynů. Elektrická vozidla 
tvoří významnou součást přechodu na 
čistou energii, jenž je založen na 
opatřeních v zájmu energetické účinnosti, 
alternativních palivech, energii 
z obnovitelných zdrojů a inovativních 
řešeních v oblasti řízení energetické 
flexibility. Stavební předpisy lze účinně 
využít ke stanovení cílených požadavků na 
podporu zavádění infrastruktury pro 
dobíjení na parkovištích obytných i jiných 
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než obytných budov. Členské státy by měly 
odstranit překážky, jako jsou rozdělené 
pobídky a administrativní komplikace, jimž 
jednotliví vlastníci čelí při snaze 
nainstalovat dobíjecí stanice na svých 
parkovacích místech.

než obytných budov. Členské státy by měly 
odstranit překážky, jako je nedostatečné 
připojení k síti a kapacita, rozdělené 
pobídky a administrativní komplikace, jimž 
jednotliví vlastníci čelí při snaze 
nainstalovat dobíjecí stanice na svých 
parkovacích místech.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Inteligentní dobíjení a obousměrné 
nabíjení umožňují integraci energetického 
systému budov. Dobíjecí stanice na 
místech, kde elektrická vozidla obvykle 
parkují delší dobu, například tam, kde lidé 
parkují z důvodu bydliště nebo zaměstnání, 
mají velký význam pro integraci 
energetického systému, a proto je třeba 
zajistit funkce inteligentního dobíjení. 
V situacích, kdy by obousměrné nabíjení 
napomohlo dalšímu pronikání elektřiny 
z obnovitelných zdrojů do dopravy pomocí 
vozových parků elektrických vozidel a do 
elektroenergetické soustavy obecně, měla 
by být i tato funkce zpřístupněna.

(39) Inteligentní dobíjení a obousměrné 
nabíjení umožňují integraci energetického 
systému budov. Dobíjecí stanice, kde 
elektrická vozidla obvykle parkují delší 
dobu, například tam, kde lidé parkují 
z důvodu bydliště nebo zaměstnání, mají 
velký význam pro integraci energetického 
systému, a proto je třeba u všech nových 
dobíjecích stanic v budovách a jejich okolí 
zajistit funkce inteligentního dobíjení. 
V situacích, kdy by obousměrné nabíjení 
napomohlo dalšímu pronikání elektřiny 
z obnovitelných zdrojů do dopravy pomocí 
vozových parků elektrických vozidel a do 
elektroenergetické soustavy obecně, měla 
by být i tato funkce zpřístupněna.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Podpora zelené mobility je 
klíčovou součástí Zelené dohody pro 
Evropu a budovy mohou hrát důležitou 
úlohu při zajišťování nezbytné 
infrastruktury, a to nejen pro dobíjení 
elektrických vozidel, ale také pro jízdní 
kola. Přechod k měkké mobilitě, jako je 
jízda na kole, může výrazně snížit emise 

(40) Podpora zelené mobility je 
klíčovou součástí Zelené dohody pro 
Evropu a budovy mohou hrát důležitou 
úlohu při zajišťování nezbytné 
infrastruktury, a to nejen pro dobíjení 
elektrických vozidel, ale také pro jízdní 
kola. Přechod k aktivní mobilitě, jako je 
jízda na kole, může výrazně snížit emise 
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skleníkových plynů z dopravy. Jak je 
stanoveno v plánu dosažení cíle v oblasti 
klimatu do roku 2030, zvýšení podílu čisté 
a účinné soukromé a veřejné dopravy, jako 
je jízda na kole, výrazně sníží znečištění z 
dopravy a přinese významné výhody 
jednotlivým občanům a komunitám. 
Nedostatek parkovacích míst pro jízdní 
kola je hlavní překážkou pro rozšíření 
cyklistiky, a to pokud jde o obytné i jiné 
než obytné budovy. Stavební předpisy 
mohou účinně podpořit přechod na čistší 
mobilitu stanovením požadavků na 
minimální počet parkovacích míst pro 
jízdní kola.

skleníkových plynů z dopravy. S rychlým 
rozšířením prodeje elektrických jízdních 
kol a nákladních elektrických jízdních kol 
je rovněž třeba zajistit prostor a základní 
dobíjecí infrastrukturu pro tyto typy 
dopravních prostředků, aby se usnadnilo 
jejich pravidelné používání. Jak je 
stanoveno v plánu dosažení cíle v oblasti 
klimatu do roku 2030, zvýšení podílu čisté 
a účinné soukromé a veřejné dopravy, jako 
je jízda na kole, výrazně sníží znečištění z 
dopravy a přinese významné výhody 
jednotlivým občanům a komunitám. 
Nedostatek parkovacích míst pro jízdní 
kola je hlavní překážkou pro rozšíření 
cyklistiky, a to pokud jde o obytné i jiné 
než obytné budovy. Stavební předpisy 
mohou účinně podpořit přechod na čistší 
mobilitu stanovením požadavků na 
minimální počet parkovacích míst pro 
jízdní kola.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40a) Členské státy by měly podporovat 
místní orgány při vypracovávání a 
provádění plánů udržitelné městské 
mobility se zvláštním zaměřením na 
integraci politik bydlení, udržitelné 
mobility, využívání zařízení pro ukládání 
energie s cílem podporovat integraci 
elektrických vozidel a územního 
plánování.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Programy pro jednotný digitální trh 
a energetickou unii by měly být sladěny 
a měly by sloužit společným cílům. 
Digitalizace energetického systému rychle 
mění energetické prostředí, od integrace 
obnovitelných zdrojů energie po 
inteligentní sítě a budovy připravené na 
inteligentní řešení. Z hlediska digitalizace 
sektoru budov jsou důležité cíle Unie 
v oblasti konektivity a ambice na zavedení 
vysokokapacitních komunikačních sítí pro 
inteligentní domácnosti a dobře propojené 
komunity. Měly by být k dispozici cílené 
pobídky, které podpoří systémy připravené 
na inteligentní řešení a digitální řešení 
v zastavěném prostředí. Vznikly by tak 
nové příležitosti k energetickým úsporám, 
neboť spotřebitelé získají přesnější 
informace o svých spotřebních zvyklostech 
a provozovatelé systému budou moci síť 
účinněji řídit.

(41) Programy pro jednotný digitální trh 
a energetickou unii by měly být sladěny 
a měly by sloužit společným cílům. 
Digitalizace energetického systému rychle 
mění energetické prostředí, od integrace 
obnovitelných zdrojů energie po 
inteligentní sítě a budovy připravené na 
inteligentní řešení. Z hlediska digitalizace 
sektoru budov jsou důležité cíle Unie 
v oblasti konektivity a ambice na zavedení 
vysokokapacitních komunikačních sítí pro 
inteligentní domácnosti a dobře propojené 
komunity. Měly by být k dispozici cílené 
pobídky, které podpoří systémy připravené 
na inteligentní řešení a digitální řešení 
v zastavěném prostředí. Energetická 
bezpečnost a účinnost by se měla 
podporovat podněcováním k investicím 
a pobídkami pro technicky nenáročná 
a nízkoenergetická řešení a mohla by 
usnadnit digitální transformaci zlepšením 
konektivity v zájmu zmenšení digitální 
propasti. Spolupráce v rámci Nového 
evropského Bauhausu je proto v tomto 
ohledu důležitá, stejně jako je důležitá 
pro boj proti energetické chudobě 
prostřednictvím inovativních řešení pro 
stavebnictví, výstavbu, průmysl a odvětví 
materiálů. Vznikly by tak nové příležitosti 
k energetickým úsporám, neboť 
spotřebitelé získají přesnější informace 
o svých spotřebních zvyklostech 
a provozovatelé systému budou moci síť 
účinněji řídit.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) V zájmu usnadnění 
konkurenceschopného a inovativního trhu s 
inteligentními službami týkajícími se 

(42) V zájmu usnadnění 
konkurenceschopného a inovativního trhu s 
inteligentními službami týkajícími se 
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budov, které přispívají k účinnému 
využívání energie a integraci energie z 
obnovitelných zdrojů v budovách, a za 
účelem podpory investic do renovací by 
měly členské státy zajistit přímý přístup 
zúčastněných stran k údajům systémů 
budov. Aby se zabránilo nadměrným 
administrativním nákladům pro třetí strany, 
usnadňují členské státy plnou 
interoperabilitu služeb a výměny údajů v 
rámci Unie.

budov, které přispívají k účinnému 
využívání energie a integraci energie z 
obnovitelných zdrojů v budovách, včetně 
střešních solárních panelů, a za účelem 
podpory investic do renovací by měly 
členské státy zajistit přímý přístup 
zúčastněných stran k údajům systémů 
budov. Aby se zabránilo nadměrným 
administrativním nákladům pro třetí strany, 
usnadňují členské státy plnou 
interoperabilitu služeb a výměny údajů v 
rámci Unie.

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Pro měření schopnosti budov 
využívat informační a komunikační 
technologie a elektronické systémy pro 
účely přizpůsobení provozu budov 
potřebám uživatelů a sítě a pro zvýšení 
energetické účinnosti a celkové 
hospodárnosti budov by měl být používán 
ukazatel připravenosti pro chytrá řešení. 
Ukazatel připravenosti pro chytrá řešení by 
měl zvýšit povědomí vlastníků a uživatelů 
budov o hodnotě automatizace budov 
a elektronického monitorování technických 
systémů budov a měl by uživatelům 
budovy poskytnout jistotu, pokud jde 
o skutečné úspory plynoucí z těchto 
nových rozšířených funkcí. Ukazatel 
připravenosti pro chytrá řešení je obzvláště 
přínosný v případě velkých budov s 
vysokou spotřebou energie. U jiných 
budov by mělo být využívání tohoto 
systému pro hodnocení připravenosti 
budov pro chytrá řešení pro členské státy 
nepovinné.

(43) Pro měření schopnosti budov 
využívat informační a komunikační 
technologie a elektronické systémy pro 
účely přizpůsobení provozu budov 
potřebám uživatelů a sítě a pro zvýšení 
energetické účinnosti a celkové 
hospodárnosti budov by měl být používán 
ukazatel připravenosti pro chytrá řešení. 
Ukazatel připravenosti pro chytrá řešení by 
měl zvýšit povědomí vlastníků a uživatelů 
budov o hodnotě automatizace budov 
a elektronického monitorování technických 
systémů budov a měl by uživatelům 
budovy poskytnout jistotu, pokud jde 
o skutečné úspory plynoucí z těchto 
nových rozšířených funkcí. Ukazatel 
připravenosti pro chytrá řešení je obzvláště 
přínosný v případě velkých budov s 
vysokou spotřebou energie. U jiných 
budov by mělo být využívání tohoto 
systému pro hodnocení připravenosti 
budov pro chytrá řešení pro členské státy 
nepovinné, a to při dodržování právních 
předpisů o ochraně údajů.

Pozměňovací návrh 58
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Zásadní význam pro splnění cílů v 
oblasti energetické účinnosti do roku 2030 
a 2050 má přístup k dostatečnému 
financování. Byly zavedeny nebo 
přizpůsobeny finanční nástroje Unie a další 
opatření s cílem podpořit snížení 
energetické náročnosti budov. Mezi 
nejnovější iniciativy ke zvýšení 
dostupnosti financování na úrovni Unie 
patří mimo jiné stěžejní složka „Renovace“ 
v rámci Nástroje pro oživení a odolnost 
zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/24139 a 
Sociální fond pro klimatická opatření 
zřízený nařízením (EU) …/…. Energetické 
renovace může v rámci víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027 
podpořit několik dalších klíčových 
programů EU, včetně fondů politiky 
soudržnosti a Fondu InvestEU zřízeného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/52340. Z rámcových programů 
pro výzkum a inovace Unie investuje do 
grantů či půjček s cílem prosadit nejlepší 
technologie a zlepšit energetickou 
náročnost budov, mimo jiné 
prostřednictvím partnerství s průmyslem a 
členskými státy, jako je Evropské 
partnerství pro přechod na čistou energii a 
partnerství „Built4People“.

(44) Zásadní význam pro splnění cílů v 
oblasti energetické účinnosti do roku 2030 
a 2050 má přístup k dostatečnému 
financování. Byly zavedeny nebo 
přizpůsobeny finanční nástroje Unie a další 
opatření s cílem podpořit snížení 
energetické náročnosti budov. Mezi 
nejnovější iniciativy ke zvýšení 
dostupnosti financování na úrovni Unie 
patří mimo jiné stěžejní složka „Renovace“ 
v rámci Nástroje pro oživení a odolnost 
zřízeného nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/24139 a 
Sociální fond pro klimatická opatření 
zřízený nařízením (EU) …/…. Energetické 
renovace může v rámci víceletého 
finančního rámce na období 2021–2027 
podpořit několik dalších klíčových 
programů EU, včetně fondů politiky 
soudržnosti a Fondu InvestEU zřízeného 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/52340. Z rámcových programů 
pro výzkum a inovace Unie investuje do 
grantů či půjček s cílem prosadit nejlepší 
technologie a zlepšit energetickou 
náročnost budov, mimo jiné 
prostřednictvím partnerství s průmyslem a 
členskými státy, jako je Evropské 
partnerství pro přechod na čistou energii a 
partnerství „Built4People“. V souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/111940a by Komise měla 
vytvořit odvětvová partnerství pro 
transformaci energetiky v rámci odvětví 
stavebnictví tím, že propojí klíčové 
zúčastněné strany.

__________________ __________________
39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, 
kterým se zřizuje Nástroj pro oživení 
a odolnost (Úř. věst. L 57, 18.2.2021).

39 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/241 ze dne 12. února 2021, 
kterým se zřizuje Nástroj pro oživení 
a odolnost (Úř. věst. L 57, 18.2.2021).

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/523 ze dne 24. března 2021, 

40 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/523 ze dne 24. března 2021, 
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kterým se zavádí Program InvestEU a mění 
nařízení (EU) 2015/1017 (Úř. věst. L 107, 
26.3.2021, s. 30).

kterým se zavádí Program InvestEU a mění 
nařízení (EU) 2015/1017 (Úř. věst. L 107, 
26.3.2021, s. 30).
40a Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2021/1119 ze dne 30. června 
2021, kterým se stanoví rámec pro 
dosažení klimatické neutrality a mění 
nařízení (ES) č. 401/2009 a nařízení (EU) 
2018/1999 („evropský právní rámec pro 
klima“) (Úř. věst. L 243, 9.7.2021, s. 1).

Odůvodnění

Podle evropského právního rámce pro klima by Komise měla usnadňovat odvětvové dialogy a 
partnerství v oblasti klimatu, a to i v rámci odvětví stavebnictví.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) Ústřední úlohu ve vnitrostátních 
plánech renovace budov by měly hrát 
finanční mechanismy, pobídky 
a mobilizace finančních institucí pro 
energetické renovace budov a členské státy 
by je měly aktivně podporovat. Tato 
opatření by měla zahrnovat podporu 
energeticky účinných hypoték na 
certifikované energeticky účinné renovace 
budov, podporu investic ze strany orgánů 
veřejné moci do energeticky účinného 
fondu budov, například prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru nebo smluv o energetické 
náročnosti, či snižování vnímané 
rizikovosti investic.

(46) Ústřední úlohu ve vnitrostátních 
plánech renovace budov by měly hrát 
finanční mechanismy, granty a dotace, 
pobídky a mobilizace finančních institucí 
pro energetické renovace budov, 
přizpůsobené potřebám různých majitelů 
a nájemců budov, a členské státy by je 
měly aktivně podporovat. Tato opatření by 
měla zahrnovat podporu energeticky 
účinných hypoték na certifikované 
energeticky účinné renovace budov, 
podporu investic ze strany orgánů veřejné 
moci do energeticky účinného fondu 
budov, například prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru nebo smluv o energetické 
náročnosti, či snižování vnímané 
rizikovosti investic. Finanční systémy by 
měly významným způsobem přispívat k 
rozsáhlým renovacím, aby se staly 
finančně přitažlivými.
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Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Zelené hypoteční úvěry a zelené 
retailové úvěry mohou významně přispět k 
transformaci hospodářství a snížení emisí 
uhlíku. Směrnice o hypotečních úvěrech 
nebrání využívání zelených hypoték, ale 
nestanoví ani žádná konkrétní opatření na 
podporu jejich využívání. Mnoho 
poskytovatelů hypotečních úvěrů navíc 
systematicky neshromažďuje údaje, na 
jejichž základě byl hypoteční úvěr čerpán. 
Nedostatek systematických údajů o 
energetické účinnosti nebo „zelenosti“ 
obytných nemovitostí způsobuje problémy, 
které mohou bránit dosažení cílů Zelené 
dohody pro Evropu. Unie a členské státy 
by měly upravit příslušné právní předpisy 
a vypracovat podpůrná opatření s cílem 
usnadnit využívání zelených hypotečních 
úvěrů a zelených retailových úvěrů, jakož 
i shromažďování údajů.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46b) Pro finanční systémy typu „pay as 
you save“ (průběžné splácení) není 
stanoven žádný finanční nástroj Unie, ale 
Komise by měla vypracovat společný 
standard Unie pro finanční systémy typu 
„pay as you save“, který by stanovil 
povinné minimální požadavky pro veřejné 
a soukromé subjekty, aby tento standard 
mohl být udělen.

Pozměňovací návrh 62
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Financování samo o sobě nenaplní 
potřeby v oblasti renovací. Spolu s 
financováním je k vytvoření vhodného 
podpůrného rámce a odstranění překážek 
bránících renovacím nutné zavést dostupné 
a transparentní nástroje pro poradenství a 
pomoc, jako jsou jednotná kontaktní místa, 
která zajišťují integrované služby nebo 
zprostředkovatele energetických renovací, 
jakož i provádět další opatření a iniciativy, 
například ty, jež jsou uvedeny v iniciativě 
Komise pro inteligentní financování 
inteligentních budov.

(47) Financování samo o sobě nenaplní 
potřeby v oblasti renovací. Spolu 
s financováním je k vytvoření vhodného 
podpůrného rámce a odstranění překážek 
bránících renovacím nutné zavést dostupné 
a transparentní nástroje pro poradenství 
a administrativní pomoc, jako jsou 
jednotná kontaktní místa, která zajišťují 
integrované služby nebo zprostředkovatele 
energetických renovací, jakož i provádět 
další opatření a iniciativy, například ty, jež 
jsou uvedeny v iniciativě Komise pro 
inteligentní financování inteligentních 
budov. Jednotná kontaktní místa by měla 
mít zdroje na podporu renovací budov 
s více bytovými jednotkami a soukromých 
nájemních domů. Měla by být rovněž 
poskytována podpora místním iniciativám, 
jako jsou renovační programy vedené 
občany a programy dekarbonizace 
vytápění a chlazení na úrovni městských 
čtvrtí nebo obcí, neboť tyto programy 
posilují zapojení občanů do transformace 
energetiky, realizují úspory z rozsahu a 
poskytují řešení odpovídající místním 
podmínkám a potřebám. 

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) Energeticky neúčinné budovy často 
úzce souvisí s energetickou chudobou a 
sociálními problémy. Zranitelné 
domácnosti jsou obzvláště vystaveny 
rostoucím cenám energie, neboť na 
energetické produkty vynakládají větší část 
svého rozpočtu. Snížením nadměrných 
účtů za energii může renovace budov 
vyvést lidi z energetické chudoby a také jí 

(48) Energeticky neúčinné budovy často 
úzce souvisí s energetickou chudobou a 
sociálními problémy. Zranitelné 
domácnosti jsou obzvláště vystaveny 
rostoucím cenám energie z fosilních 
zdrojů, neboť na energetické produkty 
vynakládají větší část svého rozpočtu. 
Snížením nadměrných účtů za energii 
může renovace budov vyvést lidi z 
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předcházet. Renovace budov zároveň 
nejsou zadarmo a je nezbytné zajistit, aby 
byl pod kontrolou sociální dopad nákladů 
na renovace budov, zejména pokud jde o 
zranitelné domácnosti. Renovační vlna by 
neměla nikoho opomíjet a měla by být 
využita jako příležitost ke zlepšení situace 
zranitelných domácností a měl by být 
zajištěn spravedlivý přechod ke klimatické 
neutralitě. Finanční pobídky a další 
politická opatření by se proto měly 
přednostně zaměřit na zranitelné 
domácnosti, osoby postižené energetickou 
chudobou a osoby žijící v sociálním 
bydlení a členské státy by měly přijmout 
opatření s cílem zabránit vystěhovávání z 
důvodu renovací. Návrh Komise na 
doporučení Rady k zajištění spravedlivého 
přechodu ke klimatické neutralitě 
poskytuje společný rámec a společné 
chápání komplexních politik a investic 
potřebných k tomu, aby tento přechod byl 
spravedlivý.

energetické chudoby a také jí předcházet. 
Renovace budov zároveň nejsou zadarmo a 
je nezbytné zajistit, aby byl pod kontrolou 
sociální dopad nákladů na renovace budov, 
zejména pokud jde o zranitelné 
domácnosti. Renovační vlna by neměla 
nikoho opomíjet a měla by být využita jako 
příležitost ke zlepšení situace zranitelných 
a nízkopříjmových domácností, osob 
postižených energetickou chudobou a 
osob žijících v sociálním bydlení a rovněž 
byměl být zajištěn spravedlivý přechod ke 
klimatické neutralitě. Finanční pobídky 
a další politická opatření by se proto měly 
přednostně zaměřit na zranitelné a 
nízkopříjmové domácnosti, osoby 
postižené energetickou chudobou, 
vlastníky nemovitostí s nízkými příjmy, 
starší osoby či důchodce, kteří jsou 
vlastníky nemovitostí, a osoby žijící 
v sociálním bydlení a členské státy by měly 
přijmout opatření s cílem zabránit 
vystěhovávání z důvodu renovací. Návrh 
Komise na doporučení Rady k zajištění 
spravedlivého přechodu ke klimatické 
neutralitě poskytuje společný rámec a 
společné chápání komplexních politik a 
investic potřebných k tomu, aby tento 
přechod byl spravedlivý.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Aby mohli potenciální kupující 
nebo nájemci od samého počátku přihlížet 
k energetické náročnosti budov, měly by 
mít budovy nebo ucelené části budov, které 
jsou nabízeny k prodeji nebo pronájmu, 
certifikát energetické náročnosti a třída a 
ukazatel energetické náročnosti by měly 
být uvedeny ve všech inzerátech a 
reklamách. Potenciálnímu kupujícímu nebo 
nájemci budovy nebo ucelené části budovy 
by prostřednictvím certifikátu energetické 

(49) Aby mohli potenciální kupující 
nebo nájemci od samého počátku přihlížet 
k energetické náročnosti budov, měly by 
mít budovy nebo ucelené části budov, které 
jsou nabízeny k prodeji nebo pronájmu na 
komerčním základě, certifikát energetické 
náročnosti a třída a ukazatel energetické 
náročnosti by měly být uvedeny ve všech 
inzerátech a reklamách. Potenciálnímu 
kupujícímu nebo nájemci budovy nebo 
ucelené části budovy by prostřednictvím 
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náročnosti měly být poskytnuty správné 
informace o energetické náročnosti budovy 
a praktické rady ohledně zlepšení této 
náročnosti. Certifikát energetické 
náročnosti by také měl poskytnout 
informace o její spotřebě primární energie, 
výrobě energie z obnovitelných zdrojů 
a provozních emisích skleníkových plynů .

certifikátu energetické náročnosti měly být 
poskytnuty správné informace o 
energetické náročnosti budovy a praktické 
rady ohledně zlepšení této náročnosti. 
Certifikát energetické náročnosti by také 
měl poskytnout informace o její spotřebě 
primární energie, finančních systémech 
typu „pay as you save“ (průběžné 
splácení) pro danou nemovitost, výrobě 
energie z obnovitelných zdrojů 
a provozních emisích skleníkových plynů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Monitorování fondu budov je 
usnadněno dostupností údajů 
shromažďovaných pomocí digitálních 
nástrojů, čímž se snižují administrativní 
náklady. Proto by měly být zřízeny 
vnitrostátní databáze energetické 
náročnosti budov a informace v nich 
obsažené by měly být předávány středisku 
EU pro sledování fondu budov.

(50) Monitorování fondu budov je 
usnadněno dostupností údajů 
shromažďovaných pomocí digitálních 
nástrojů, vývojem a maximalizací 
digitálních technologií s cílem dosáhnout 
účinnějších, inkluzivnějších, 
přístupnějších a ekologicky udržitelných 
řešení: zdůrazňuje, že tyto technologie by 
měly být využívány ke zlepšení sociálního 
blahobytu občanů a neměly by vést k 
vytváření digitálního dohledu nad lidmi, 
čímž se snižují administrativní náklady. 
Proto by měly být zřízeny vnitrostátní 
databáze energetické náročnosti budov a 
informace v nich obsažené by měly být 
předávány středisku EU pro sledování 
fondu budov.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Budovy užívané orgány veřejné 
moci a budovy často navštěvované 
veřejností by měly být příkladem 
zohlednění environmentálních a 
energetických hledisek, a proto by tyto 
budovy měly být předmětem pravidelné 
energetické certifikace. Ke zvyšování 
informovanosti veřejnosti o energetické 
náročnosti by mělo přispět vystavení těchto 
certifikátů energetické náročnosti na 
viditelném místě, zejména v budovách 
určité velikosti, které jsou užívány orgány 
veřejné moci nebo které jsou často 
navštěvovány veřejností, jako jsou radnice, 
školy, obchody a nákupní střediska, 
supermarkety, restaurace, divadla, banky a 
hotely.

(51) Budovy užívané orgány veřejné 
moci a budovy často navštěvované 
veřejností by měly být příkladem 
zohlednění environmentálních a 
energetických hledisek, a proto by tyto 
budovy měly být předmětem pravidelné 
energetické certifikace. Ke zvyšování 
informovanosti veřejnosti o energetické 
náročnosti by mělo přispět vystavení těchto 
certifikátů energetické náročnosti na 
viditelném místě, zejména v budovách 
určité velikosti, které jsou užívány orgány 
veřejné moci nebo které jsou často 
navštěvovány veřejností, jako jsou radnice, 
školy, obchody a nákupní střediska, 
supermarkety, restaurace, divadla, banky a 
hotely. V zájmu zajištění příkladné úlohy 
veřejných orgánů a podpory viditelnosti 
opatření v oblasti udržitelnosti by se v 
případě veřejných vládních budov bez 
historické nebo kulturní hodnoty mělo 
usilovat o instalaci solárních panelů na 
těchto budovách.

Odůvodnění

Zviditelnění transformace energetiky by se mělo posílit využíváním budov veřejných orgánů 
jako příkladu.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51a) Unie a členské státy musí zohlednit 
připravenost a postoje široké veřejnosti 
k zapojení se do renovace budov. 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.
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Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Pravidelná údržba a inspekce 
otopných soustav a ventilačních a 
klimatizačních systémů kvalifikovanými 
pracovníky přispívá k udržování jejich 
správného provozu v souladu se 
specifikacemi výrobku, a tím zajišťuje 
optimální výkon z hlediska 
environmentálního, bezpečnostního a 
energetického. Nezávislé posouzení celých 
otopných soustav a ventilačních a 
klimatizačních systémů by mělo být 
prováděno v pravidelných intervalech 
během jejich životního cyklu, a zejména 
před jejich výměnou nebo modernizací. V 
zájmu minimalizace administrativní zátěže 
vlastníků a nájemců by členské státy měly 
usilovat o to, aby byly v co největší možné 
míře kombinovány inspekce a certifikace.

(53) Pravidelná údržba a inspekce 
otopných soustav, ventilačních 
a klimatizačních systémů a elektrických 
instalací kvalifikovanými pracovníky 
přispívá k udržování jejich správného 
provozu v souladu se specifikacemi 
výrobku, a tím zajišťuje optimální výkon 
z hlediska environmentálního, 
bezpečnostního a energetického. Nezávislé 
posouzení celých otopných 
soustav, ventilačních a klimatizačních 
systémů a elektrických instalací by mělo 
být prováděno v pravidelných intervalech 
během jejich životního cyklu, a zejména 
před jejich výměnou nebo modernizací, 
a to bezplatně pro nájemníky, vlastníky 
s nízkými příjmy a všechny vlastníky 
nemovitosti, která představuje jejich 
hlavní bydliště, aniž jsou dotčena kritéria 
příjmu. V zájmu minimalizace 
administrativní zátěže vlastníků a nájemců 
by členské státy měly usilovat o to, aby 
byly v co největší možné míře 
kombinovány inspekce a certifikace.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu. 
Energetická chudoba a vysoké náklady na renovace, zejména pro zranitelné skupiny, jsou 
důležitou otázkou, která by měla být důsledně řešena v celé této směrnici. Pravidelná údržba, 
inspekce a nezávislé posuzování elektrických systémů zajišťují optimální výkonnost z hlediska 
životního prostředí, bezpečnosti a energetiky.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53a) Špatné větrání v uzavřených 
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vnitřních prostorách je spojováno se 
zvýšeným přenosem infekcí dýchacích 
cest, jako je chřipka, tuberkulóza 
a rhinovirová infekce. Podobně dochází v 
uzavřených prostorách velmi snadno k 
přenosu viru SARS-CoV-2. Kvalita 
ovzduší v místnostech je proto klíčová pro 
prevenci šíření nemocí přenášených 
vzduchem. Systémy vytápění, větrání 
a klimatizace mohou zajistit kvalitní 
vnitřní ovzduší a snížit přenos nemocí 
v uzavřených vnitřních prostorách, a to 
zvýšením rychlosti výměny vzduchu, 
snížením recirkulace vzduchu, větší mírou 
využívání venkovního vzduchu a použitím 
vhodných typů filtrů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu. 
Pozměňovací návrh podporuje požadavky na větrání, které byly stanoveny již v původní 
směrnici o energetické náročnosti budov.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 54

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(54) Společný přístup k certifikaci 
energetické náročnosti budov , pasům pro 
renovaci budov, ukazatelům připravenosti 
pro chytrá řešení a inspekci otopných 
soustav a klimatizačních systémů 
prováděné kvalifikovanými 
nebo certifikovanými odborníky, jejichž 
nezávislost je zaručena na základě 
objektivních kritérií, přispěje k rovným 
podmínkám v úsilí členských států o 
úspory energie v sektoru budov a zavede 
pro potenciální vlastníky nebo uživatele 
průhlednost na trhu nemovitostí v Unii, 
pokud jde o energetickou náročnost. V 
každém členském státě by měl být 
stanoven nezávislý kontrolní mechanismus, 
aby byla zajištěna kvalita certifikátů 
energetické náročnosti , pasů pro renovaci 
budov, ukazatelů připravenosti pro chytrá 

(54) Společný přístup k certifikaci 
energetické náročnosti budov, pasům pro 
renovaci budov, ukazatelům připravenosti 
pro chytrá řešení a inspekci otopných 
soustav, ventilačních systémů, 
klimatizačních systémů a elektrických 
instalací prováděné kvalifikovanými 
nebo certifikovanými odborníky, jejichž 
nezávislost je zaručena na základě 
objektivních kritérií, přispěje k rovným 
podmínkám v úsilí členských států o 
úspory energie v sektoru budov a zavede 
pro potenciální vlastníky nebo uživatele 
průhlednost na trhu nemovitostí v Unii, 
pokud jde o energetickou náročnost. V 
každém členském státě by měl být 
stanoven nezávislý kontrolní mechanismus, 
aby byla zajištěna kvalita certifikátů 
energetické náročnosti, pasů pro renovaci 
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řešení a inspekce otopných soustav a 
klimatizačních systémů v celé Unii.

budov, ukazatelů připravenosti pro chytrá 
řešení a inspekce otopných soustav a 
klimatizačních systémů v celé Unii.

Odůvodnění

V zájmu zvýšení energetické účinnosti podle dostupné normy (IEC/HD 60364–8-1:2019) se 
musí inspekce vztahovat i na elektrické instalace. Na ventilační systémy se vztahuje článek 20, 
ale v tomto bodě odůvodnění uvedeny nejsou.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) V zájmu podpory cíle snížit 
energetickou náročnost budov by měla být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy o 
fungování EU, pokud jde o přizpůsobení 
některých částí společného obecného 
rámce stanoveného v příloze I technickému 
pokroku, vypracování srovnávacího 
metodického rámce pro výpočet nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost , 
úpravu prahových hodnot pro budovy s 
nulovými emisemi a metody výpočtu 
potenciálu globálního oteplování během 
životního cyklu, stanovení společného 
evropského rámce pro pasy pro renovaci 
budov a systém Unie pro hodnocení 
připravenosti budov pro chytrá řešení . 
Zvláště je důležité, aby Komise během 
přípravných prací vedla vhodné 
konzultace, včetně konzultací s odborníky , 
a aby tyto konzultace probíhaly v souladu 
se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů41. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 

(57) V zájmu podpory cíle snížit 
energetickou náročnost budov by měla být 
na Komisi přenesena pravomoc přijímat 
akty v souladu s článkem 290 Smlouvy 
o fungování EU, pokud jde o přizpůsobení 
některých částí společného obecného 
rámce stanoveného v příloze I technickému 
pokroku, vypracování srovnávacího 
metodického rámce pro výpočet nákladově 
optimálních úrovní minimálních 
požadavků na energetickou náročnost, 
úpravu prahových hodnot pro budovy 
s nulovými emisemi a metody výpočtu 
potenciálu globálního oteplování během 
životního cyklu, stanovení společného 
evropského rámce pro pasy pro renovaci 
budov a systém Unie pro hodnocení 
připravenosti budov pro chytrá řešení 
a schvalování norem pro finanční systémy 
typu „pay as you save“ (průběžné 
splácení). Zvláště je důležité, aby Komise 
během přípravných prací vedla vhodné 
konzultace, včetně konzultací s odborníky, 
a aby tyto konzultace probíhaly v souladu 
se zásadami stanovenými v 
interinstitucionální dohodě ze dne 
13. dubna 2016 o zdokonalení tvorby 
právních předpisů41. Pro zajištění rovné 
účasti na vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci obdrží Evropský parlament a 
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odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci .

Rada veškeré dokumenty současně s 
odborníky z členských států a jejich 
odborníci mají automaticky přístup na 
setkání skupin odborníků Komise, jež se 
věnují přípravě aktů v přenesené 
pravomoci .

__________________ __________________
41 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1. 41 Úř. věst. L 123, 12.5.2016, s. 1.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 58

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(58) V zájmu zajištění účinného 
provádění ustanovení této směrnice 
podporuje Komise členské státy 
prostřednictvím různých nástrojů, jako je 
Nástroj pro technickou podporu42, který 
poskytuje individuálně uzpůsobené 
odborné poradenství za účelem navrhování 
a realizace reforem, včetně těch, jejichž 
cílem je zvýšit roční míru energetických 
renovací obytných a jiných než obytných 
budov do roku 2030 a podpořit rozsáhlé 
energetické renovace. Technická podpora 
se týká například posílení správní kapacity, 
podpory rozvoje a provádění politik a 
sdílení příslušných osvědčených postupů.

(58) V zájmu zajištění účinného 
provádění ustanovení této směrnice 
podporuje Komise členské státy 
prostřednictvím různých nástrojů, jako je 
Nástroj pro technickou podporu42, který 
poskytuje individuálně uzpůsobené 
odborné poradenství za účelem navrhování 
a realizace reforem, včetně těch, jejichž 
cílem je zvýšit roční míru energetických 
renovací obytných a jiných než obytných 
budov na alespoň 3 % od roku 2025 a 
podpořit rozsáhlé energetické renovace. 
Technická podpora se týká například 
posílení správní kapacity, podpory rozvoje 
a provádění politik a sdílení příslušných 
osvědčených postupů. Členské státy by 
měly zajistit dostupnost technické podpory 
pro domácnosti s nízkými příjmy.

__________________ __________________
42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/240 ze dne 10. února 2021, 
kterým se zřizuje Nástroj pro technickou 
podporu (Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 1).

42 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/240 ze dne 10. února 2021, 
kterým se zřizuje Nástroj pro technickou 
podporu (Úř. věst. L 57, 18.2.2021, s. 1).

Odůvodnění

Má-li odvětví stavebnictví zůstat v souladu s dlouhodobým cílem do roku 2050 dosáhnout 
nulových čistých emisí v EU, musí zvýšit své ambice zvýšením roční míry renovací nejméně na 
3 %.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Tato směrnice podporuje snižování 
energetické náročnosti budov a snižování 
emisí skleníkových plynů z budov v 
Unii za účelem dosažení fondu budov s 
nulovými emisemi do roku 2050 a s 
ohledem na vnější klimatické a místní 
podmínky i požadavky na vnitřní 
mikroklimatické prostředí a efektivnost 
nákladů.

1. Tato směrnice podporuje snižování 
energetické náročnosti budov a snižování 
emisí skleníkových plynů z budov v Unii 
za účelem dosažení fondu inteligentnějších 
a udržitelnějších budov s nulovými 
emisemi nejpozději do roku 2050 a 
s ohledem na vnější klimatické a místní 
podmínky i požadavky na vnitřní 
mikroklimatické prostředí, kvalitu 
vnitřního prostředí, socioekonomický 
dopad a efektivnost nákladů.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) vnitrostátní plány renovace budov; f) vnitrostátní plány renovace budov 
pro veřejné i soukromé budovy, které by 
měly obsahovat opatření pro oběhovost 
zlepšující hlavní prvky budovy, jako je 
fasáda a střecha;

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) postupné vyřazování technických 
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systémů budov založených na fosilních 
palivech;

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) infrastrukturu udržitelné mobility v 
budovách a v jejich okolí a

g) infrastrukturu udržitelné a aktivní 
mobility v budovách a v jejich okolí a 

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) inteligentní a udržitelné budovy za 
účelem dosažení cílů digitální a udržitelné 
transformace;

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 2 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) minimální požadavky na elektrické 
sítě, aby byla zajištěna účinnost a kapacita 
pro účinné provádění opatření na 
renovaci budov.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2



PE731.545v03-00 52/140 AD\1268024CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. „budovou s nulovými emisemi“ 
budova s velmi nízkou energetickou 
náročností stanovenou v souladu s 
přílohou I, v níž je velmi nízká spotřeba 
požadované energie plně pokryta energií z 
obnovitelných zdrojů vyrobenou na místě, 
energií od společenství pro obnovitelné 
zdroje ve smyslu směrnice (EU) 2018/2001 
[pozměněné směrnice o energii z 
obnovitelných zdrojů] nebo energií ze 
soustavy ústředního vytápění a chlazení v 
souladu s požadavky stanovenými v 
příloze III;

2. „budovou s nulovými emisemi“ 
budova s velmi nízkou energetickou 
náročností stanovenou v souladu s 
přílohou I, v níž je velmi nízká spotřeba 
požadované energie plně pokryta energií z 
obnovitelných zdrojů vyrobenou na místě, 
energií od společenství pro obnovitelné 
zdroje ve smyslu směrnice (EU) 2018/2001 
[pozměněné směrnice o energii z 
obnovitelných zdrojů] nebo energií z 
obnovitelných zdrojů a odpadního tepla ze 
soustavy účinného ústředního vytápění a 
chlazení nebo podpůrně distribuovanými 
obnovitelnými zdroji energie v síti, které 
mají osvědčení podle směrnice (EU) 
2018/2011 [pozměněné směrnice o energii 
z obnovitelných zdrojů], v souladu s 
požadavky stanovenými v příloze III, nebo 
energií skladovanou v místě;

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. „budovou s téměř nulovou 
spotřebou energie“ budova s velmi nízkou 
energetickou náročností stanovenou v 
souladu s přílohou I , jež nemůže být horší 
než nákladově optimální úroveň za rok 
2023 oznámená členskými státy v souladu 
s čl. 6 odst. 2, přičemž téměř nulová či 
nízká spotřeba požadované energie v této 
budově je ve značném rozsahu pokryta z 
obnovitelných zdrojů, včetně energie z 
obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v 
jeho okolí;

3. „budovou s téměř nulovou 
spotřebou energie“ budova s velmi nízkou 
energetickou náročností stanovenou v 
souladu s přílohou I, jež nemůže být horší 
než nákladově optimální úroveň za rok 
2023 oznámená členskými státy v souladu 
s čl. 6 odst. 2, přičemž téměř nulová či 
nízká spotřeba požadované energie v této 
budově je ve značném rozsahu pokryta z 
obnovitelných zdrojů, včetně energie z 
obnovitelných zdrojů vyráběné v místě, v 
jeho okolí nebo z účinné soustavy 
ústředního vytápění a chlazení v souladu s 
požadavky stanovenými v příloze III nebo 
podpůrně ze sítě s osvědčením podle 
směrnice (EU) 2018/2011 [pozměněné 
směrnice o energii z obnovitelných zdrojů] 
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nebo energie skladované v místě;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. „minimálními normami energetické 
náročnosti“ pravidla, která vyžadují, aby 
stávající budovy splňovaly požadavek na 
energetickou náročnost v rámci rozsáhlého 
plánu renovací fondu budov nebo v 
rozhodném okamžiku na trhu (prodej nebo 
pronájem), v určitou dobu nebo do určitého 
data, což vede k zahájení renovací 
stávajících budov;

4. „minimálními normami energetické 
náročnosti“ pravidla, která vyžadují, aby 
stávající budovy splňovaly požadavek na 
energetickou náročnost v rámci rozsáhlého 
plánu renovací fondu budov nebo v 
rozhodném okamžiku na trhu (prodej nebo 
pronájem), v určitou dobu nebo do určitého 
data, což vede k zahájení renovací 
stávajících budov, které jsou v souladu se 
zásadou „energetická účinnost v první 
řadě“ definovanou v [přepracované 
směrnici o energetické účinnosti];

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. „Novým evropským Bauhausem“ 
navázání na iniciativu „renovační vlna“ 
jako přípravnou fázi a využití inovativních 
řešení, která tento projekt nabízí, při 
komplexní renovaci našeho fondu budov 
sahající nad rámec energetické účinnosti, 
přístupnosti a bezpečnosti s cílem 
dosáhnout skutečně ucelené a kvalitní 
renovace fondu budov s ohledem na 
konkrétní okolnosti dané lokality a jejího 
okolí tím, že bude respektováno kritérium 
udržitelnosti, estetiky a začleňování;
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Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. „technickým systémem budovy“ 
technické zařízení budovy nebo její 
ucelené části určené k vytápění prostor, 
chlazení prostor, větrání, přípravě teplé 
vody, zabudovanému osvětlení, 
automatizaci a kontrole budov, 
výrobě energie z obnovitelných zdrojů na 
místě a jejímu skladování nebo kombinace 
těchto systémů, včetně systémů, které 
využívají energii z obnovitelných zdrojů;

6. „technickým systémem budovy“ 
technické zařízení budovy nebo její 
ucelené části určené k vytápění prostor, 
chlazení prostor, větrání, udržování kvality 
vnitřního ovzduší, přípravě teplé vody, 
zabudovanému osvětlení, automatizaci a 
kontrole budov, solárnímu zastínění, 
elektrickým instalacím, monitorování 
elektrických instalací, obousměrným 
dobíjecím stanicím pro elektrická vozidla, 
je-li to ekonomicky proveditelné, výrobě 
energie z obnovitelných zdrojů na místě, 
včetně střešních solárních panelů, jejímu 
skladování a dále určené pro energii z 
obnovitelných zdrojů vyrobenou v 
blízkosti budovy, kterou lze použít na 
místě v posuzované budově 
prostřednictvím zvláštního připojení ke 
zdroji výroby energie, pro systém 
rekuperace odpadního tepla nebo 
kombinaci těchto systémů, včetně systémů, 
které využívají energii z obnovitelných 
zdrojů;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 84

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství energie 
nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s 
typickým užíváním budovy, což mimo jiné 

8. „energetickou náročností budovy“ 
vypočítané nebo změřené množství energie 
nutné pro pokrytí potřeby energie spojené s 
typickým užíváním budovy, což mimo jiné 
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zahrnuje energii používanou pro vytápění, 
chlazení, větrání, teplou vodu a osvětlení;

zahrnuje energii používanou pro vytápění, 
chlazení, větrání, teplou vodu a osvětlení a 
technické systémy budovy;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. „změřeným“ měření energie 
pomocí příslušného zařízení, měřiče 
energie, měřiče příkonu, zařízení pro 
měření a monitorování spotřeby energie 
nebo elektroměru;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. „faktorem primární energie z 
obnovitelných zdrojů“ obnovitelná 
primární energie ze zdroje energie na 
místě, blízkého nebo vzdáleného zdroje 
energie, která je dodávána prostřednictvím 
daného energetického nosiče, včetně 
dodané energie a vypočtených režijních 
nákladů dodávek energie do míst použití, 
vydělená dodanou energií;

11. „faktorem primární energie z 
obnovitelných zdrojů“ obnovitelná 
primární energie ze zdroje energie na 
místě, blízkého nebo vzdáleného zdroje 
energie, která je dodávána prostřednictvím 
daného energetického nosiče, včetně 
dodané energie a vypočtených režijních 
nákladů dodávek energie do míst použití, 
vydělená dodanou energií, včetně střešních 
solárních panelů;

Pozměňovací návrh 87
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. „energií z obnovitelných zdrojů“ 
energie z obnovitelných nefosilních 
zdrojů, totiž větrná, solární (tepelná a 
fotovoltaická) a geotermální energie 
, energie okolního prostředí, energie 
přílivu, energie vln a další energie z 
oceánů, vodní energie, energie z biomasy, 
ze skládkového plynu, z kalového plynu z 
čistíren odpadních vod a z bioplynu;

13. „energií z obnovitelných zdrojů“ 
energie z obnovitelných zdrojů, jak je 
stanovena ve směrnici (EU) .../… 
[pozměněné směrnici o energii 
z obnovitelných zdrojů];

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

18. „pasem pro renovaci budovy“ 
dokument, který poskytuje 
individualizovaný plán renovace konkrétní 
budovy v několika fázích, jež významně 
zlepší její energetickou náročnost;

18. „pasem pro renovaci budovy“ 
dokument, který poskytuje 
individualizovaný plán renovace konkrétní 
budovy v jedné či několika fázích, jež 
významně zlepší její energetickou 
náročnost a kvalitu jejího vnitřního 
prostředí;

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

19. „rozsáhlou renovací“ renovace, 
která transformuje budovu nebo ucelenou 
část budovy

19. „rozsáhlou renovací“ renovace 
zaměřená na tyto základní body: izolaci 
stěn, izolaci střechy, izolaci podlahy, 
výměnu vnějších truhlářských výrobků, 
vzduchotěsnost, paropropustnost, úpravu 
tepelných mostů, systémy větrání a 
vytápění/chlazení a automatizaci budov. 
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Úpravy týkající se těchto bodů by proto 
zajistily zdravou kvalitu ovzduší ve 
vnitřním prostředí, nepatogenní prostředí 
a pohodlí uživatelů v létě i v zimě, a to s 
transparentními informačními nástroji, 
které uživateli budov umožňují posuzovat 
jejich skutečnou energetickou náročnost:

Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) před 1. lednem 2030 na budovu s 
téměř nulovou spotřebou energie;

a) před 1. lednem 2028 na budovu s 
téměř nulovou spotřebou energie;

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) od 1. ledna 2030 na budovu s 
nulovými emisemi;

b) od 1. ledna 2028 na budovu s 
nulovými emisemi;

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 19 – písm. b a  (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) celostním přístupem zlepšuje 
kvalitu vnitřního prostředí a zajišťuje 
zdravou kvalitu vnitřního ovzduší, 
nepatogenní prostředí a nezbytný komfort 
uživatelů v létě i v zimě se zvláštním 
ohledem na ochranu budov před teplem v 
létě;

Pozměňovací návrh 93
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20. „postupnou rozsáhlou renovací“ 
rozsáhlá renovace prováděná v několika 
fázích, při níž jsou dodrženy fáze 
stanovené v pasu pro renovaci budovy v 
souladu s článkem 10;

20. „postupnou rozsáhlou renovací“ 
rozsáhlá renovace prováděná v několika 
málo fázích, při níž jsou dodrženy fáze 
stanovené v pasu pro renovaci budovy v 
souladu s článkem 10 a která může 
zahrnovat hybridní tepelná čerpadla, 
není-li k dispozici jiné proveditelné řešení 
bez fosilních paliv;

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 20 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20a. „jednofázovou rozsáhlou 
renovací“ rozsáhlá renovace prováděná v 
jedné fázi, při níž jsou dodrženy cíle 
stanovené v pasu pro renovaci budovy v 
souladu s článkem 10 i řádný podrobný 
projekt budovy;

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 21 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

členské státy si mohou zvolit, zda uplatní 
možnost a) či b);

členské státy si mohou zvolit, zda uplatní 
možnost a), b), nebo obě;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 96
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

23. „emisemi skleníkových plynů za 
celý životní cyklus“ kombinované emise 
skleníkových plynů spojené s budovou ve 
všech fázích jejího životního cyklu, od 
„vzniku“ (těžba surovin používaných při 
stavbě budovy) přes výrobu a zpracování 
materiálů a provozní fázi budovy až po 
„zánik“ (demontáž budovy a opětovné 
použití, recyklace, jiné využití a likvidace 
materiálů);

23. „emisemi skleníkových plynů za 
celý životní cyklus“ kombinované emise 
skleníkových plynů spojené s budovou ve 
všech fázích jejího životního cyklu a s 
materiály použitými na parkovištích na 
místě či mimo něj, přičemž je třeba rovněž 
zohlednit přínosy opětovného využití a 
recyklace na konci životnosti, od „vzniku“ 
(těžba surovin používaných při stavbě 
budovy) přes výrobu a zpracování 
materiálů a provozní fázi budovy až po 
„konec životnosti“ (demontáž budovy a 
opětovné použití, recyklace, jiné využití a 
likvidace materiálů);

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

24. „potenciálem globálního oteplování 
během životního cyklu“ ukazatel, který 
vyčísluje příspěvek budovy k potenciálu 
globálního oteplování během celého jejího 
životního cyklu;

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26. „energetickou chudobou“ 
energetická chudoba ve smyslu čl. 2 
bodu 49 [přepracované směrnice o 
energetické účinnosti];

26. „energetickou chudobou“ 
energetická chudoba, jak je stanovena v 
[přepracované směrnici o energetické 
účinnosti];
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Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

26a. „kvalitou vnitřního prostředí“ 
soubor parametrů zahrnující kvalitu 
vnitřního ovzduší, tepelnou pohodu, 
osvětlení, vlhkost a akustiku, jejichž cílem 
je zlepšit zdraví a pohodu uživatelů, jak je 
popsáno v normě EN 16798-1 a EN 16516 
a normalizovaných metodách zkoušení in 
situ, jsou-li k dispozici, k zajištění 
zdravého vnitřního prostředí;

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27. „zranitelnými domácnostmi“ 
domácnosti trpící energetickou chudobou 
nebo domácnosti, včetně domácností s 
nižšími středními příjmy, které jsou 
obzvláště vystaveny vysokým nákladům na 
energii a nemají prostředky na renovaci 
budovy, kterou užívají;

27. „zranitelnými domácnostmi“ 
domácnosti trpící rizikem energetické 
chudoby nebo domácnosti, včetně 
domácností s nižšími středními příjmy, 
které jsou obzvláště vystaveny vysokým 
nákladům na energii a nemají prostředky 
na renovaci budovy, kterou užívají, jak je 
definují ukazatele v čl. 8 odst. 3 
[pozměněné směrnice o energetické 
účinnosti];

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 27 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

27a. „řešeními založenými na přírodě“ 
celostní posílení dobrého využívání a 
přizpůsobení veřejného prostoru v okolí 
budov v souladu s 8. bodem odůvodnění.
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Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

29. „certifikátem energetické 
náročnosti“ certifikát uznaný členským 
státem nebo právnickou osobou jím 
určenou, který udává energetickou 
náročnost budovy nebo ucelené části 
budovy, vypočtenou podle metody přijaté v 
souladu s článkem 4;

29. „certifikátem energetické 
náročnosti“ certifikát uznaný členským 
státem nebo právnickou osobou jím 
určenou, který udává energetickou 
náročnost budovy nebo ucelené části 
budovy, vypočtenou podle metody přijaté v 
souladu s článkem 4, jakož i doporučení ke 
zlepšení energetické náročnosti a 
potenciálu globálního oteplování;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 31 – písm. a – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) náklady na údržbu a provoz, včetně 
nákladů na energie, s přihlédnutím k 
nákladům na povolenky na emise 
skleníkových plynů;

iii) náklady na údržbu a provoz, včetně 
nákladů na energie v průběhu celého 
životního cyklu budov, s přihlédnutím k 
nákladům na povolenky na emise 
skleníkových plynů i k nákladům 
spojeným s materiály a procesy, jež jsou 
zapotřebí pro údržbu budovy během jejího 
užívání, např. pro renovace;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
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Čl. 2 – odst. 1 – bod 31 – písm. a – bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) environmentální a zdravotní 
externality využívání energie;

iv) environmentální a zdravotní 
externality využívání energie a náklady na 
plnění požadavků na kvalitu vnitřního 
prostředí;

Odůvodnění

Nezbytné pro vnitřní logiku textu.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 31 – písm. a – bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) případně příjmy z vyrobené 
energie na místě;

v) případně příjmy z vyrobené 
energie na místě a úspory vyplývající z 
plnění požadavků na kvalitu vnitřního 
prostředí;

Odůvodnění

Nezbytné pro vnitřní logiku textu.

Pozměňovací návrh 106

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 36 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

36a. „digitálně propojeným dobíjecím 
bodem“ dobíjecí bod, který může odesílat 
a přijímat informace v reálném čase, 
komunikovat obousměrně jak 
s elektrickou sítí, tak s elektrickým 
vozidlem a který lze dálkově monitorovat a 
řídit, včetně zahájení a ukončení procesu 
dobíjení a měření toků elektřiny;



AD\1268024CS.docx 63/140 PE731.545v03-00

CS

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno sladění definic mezi návrhy směrnice o energetické náročnosti budov 
(EPBD), nařízení o infrastruktuře pro alternativní paliva (AFIR) a směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie (RED).

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37. „digitálním deníkem budov“ 
společné úložiště všech příslušných údajů o 
budovách, včetně údajů týkajících se 
energetické náročnosti, jako jsou 
certifikáty energetické náročnosti, pasy pro 
renovaci budov a ukazatele připravenosti 
pro chytrá řešení, které usnadňuje 
informované rozhodování a sdílení 
informací v rámci odvětví stavebnictví, 
mezi vlastníky a uživateli budov, 
finančními institucemi a orgány veřejné 
moci;

37. „digitálním deníkem budov“ 
společné úložiště všech příslušných údajů o 
budovách, včetně údajů týkajících se 
kvality vnitřního prostředí, energetické 
náročnosti, jako jsou certifikáty 
energetické náročnosti, pasy pro renovaci 
budov a ukazatele připravenosti pro chytrá 
řešení, které usnadňuje informované 
rozhodování a sdílení informací v rámci 
odvětví stavebnictví, mezi vlastníky a 
uživateli budov, finančními institucemi a 
orgány veřejné moci;

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 37 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

37a. „parkovacím místem pro jízdní 
kolo“ místo vyhrazené pro jedno jízdní 
kolo;

Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40. „zdrojem tepla“ část otopné 40. „zdrojem tepla“ část otopné 
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soustavy, která vytváří užitečné teplo pro 
použití uvedená v příloze I pomocí jednoho 
nebo více z následujících procesů:

soustavy, která vytváří nebo zachytává 
užitečné teplo pro použití uvedená v 
příloze I pomocí jednoho nebo více 
z následujících procesů:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) získávání tepla z okolního vzduchu, 
z odváděného vzduchu z ventilace, z vody 
nebo ze zemního zdroje tepelným 
čerpadlem;

c) získávání tepla z okolního prostředí 
a z budovy nebo její ucelené části, ze 
vzduchu, a to i z odváděného vzduchu z 
ventilace, nebo z vody, včetně odpadních 
vod a teplé užitkové vody, nebo ze zemního 
zdroje tepla, a to i za využití tepelného 
čerpadla;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40a. „elektrickou instalací“ systém 
složený ze všech pevných součástí, jako 
jsou rozvaděče, kabely, uzemňovací 
systémy, zásuvky, vypínače a svítidla, 
jehož cílem je rozvádět elektrickou energii 
v budově do všech míst použití nebo 
přenášet elektřinu vyrobenou na místě;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.
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Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 40 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

40b. „rekuperací odpadního tepla“ 
zařízení nebo systém používaný k 
zachycování a přenosu energie ve 
vnitřním prostředí budov nebo ucelených 
částí budov a umožňující využití této 
energie;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 41 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

41a. finančním systémem typu „pay as 
you save“ program půjček určený 
výhradně nebo pouze na zvyšování 
energetické účinnosti, který zaručuje, že 
náklady na splácení půjčky nepřekročí 
měsíční nebo roční průměr úspor energie 
s cílem zabezpečit a usnadnit provádění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1119 („evropského právního 
rámce pro klima“);

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 42 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42a. „tepelným čerpadlem“ stroj, 
zařízení nebo instalace, které přenášejí 
teplo ze/do zdrojů/jímek tepelné energie, 
jako je vzduch, voda nebo země, do budov 
nebo z budov za účelem vytápění, chlazení 
nebo ohřevu teplé vody;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 49 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

49. „energií z obnovitelných zdrojů 
vyrobenou v blízkém okolí“ energie z 
obnovitelných zdrojů vyrobená v rámci 
místního nebo oblastního obvodu 
posuzované budovy, která splňuje všechny 
tyto podmínky:

49. „energií z obnovitelných zdrojů 
vyrobenou v blízkém okolí“ energie z 
obnovitelných zdrojů vyrobená v rámci 
místního nebo oblastního obvodu 
posuzované budovy včetně střešních 
solárních panelů, která splňuje všechny 
tyto podmínky:

Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

50. „službami souvisejícími s 
energetickou náročností budov“ služby, 
jako je vytápění, chlazení, větrání, příprava 
teplé vody, osvětlení a další služby, u nichž 
se spotřeba energie zohledňuje v rámci 
energetické náročnosti budov;

50. „službami souvisejícími s 
energetickou náročností budov“ služby, 
jejichž cílem je vylepšit optimalizaci 
využití systému, jako je vytápění, chlazení, 
větrání, příprava teplé vody, osvětlení a 
další služby, u nichž se zlepšení spotřeby 
energie zohledňuje v rámci energetické 
náročnosti budov;

Pozměňovací návrh 117
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Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

53. „používanou pro vlastní potřebu“ 
část energie z obnovitelných zdrojů 
vyrobené na místě nebo v blízkém okolí, 
kterou využívají technické systémy na 
místě pro účely služeb souvisejících s 
energetickou náročností budov;

53. „používanou pro vlastní potřebu“ 
část energie z obnovitelných zdrojů 
vyrobené na místě nebo v blízkém okolí, 
kterou využívají technické systémy na 
místě pro účely služeb souvisejících s 
energetickou náročností budov, včetně 
střešních solárních panelů;

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

57a. „opatřeními v oblasti oběhovosti“ 
opatření zaměřená na snížení potřeby a 
těžby surovin snížením poptávky po 
nových materiálech, přehodnocením, 
opravou, opětovným použitím, změnou 
využití a recyklací použitých materiálů a 
prodloužením životnosti výrobků a budov.

Pozměňovací návrh 119

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát vytvoří vnitrostátní plán 
renovace budov k zajištění renovace 
vnitrostátního fondu obytných a jiných než 
obytných budov, veřejných i soukromých, 
a to tak, aby nejpozději v roce 2050 
disponoval energeticky vysoce účinným 
fondem budov bez emisí uhlíku, a s cílem 
transformovat stávající budovy na 
budovy s nulovými emisemi .

Každý členský stát vytvoří vnitrostátní plán 
renovace budov na podporu dosažení 
roční míry rozsáhlých renovací, včetně 
postupných rozsáhlých renovací, ve výši 
nejméně 2,5 % ročně nebo v průměru 
ročně, v souladu se sdělením Komise ze 
dne 14. října 2020 nazvaným „Renovační 
vlna pro Evropu – ekologické budovy, 
nová pracovní místa, lepší životní 
úroveň“* za účelem renovace 
vnitrostátního fondu obytných a jiných než 
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obytných budov, veřejných i soukromých, 
a to tak, aby nejpozději v roce 2050 
disponoval energeticky vysoce účinným 
fondem budov bez emisí uhlíku, a s cílem 
transformovat stávající budovy na 
budovy s nulovými emisemi, a je-li to 
technicky proveditelné, na budovy s 
pozitivní energetickou bilancí nákladově 
optimálním způsobem. Plán renovace 
budov stanoví vyšší cíle pro každé další po 
sobě jdoucí období v rámci časového 
rámce plánu, a to na základě zvýšené 
ekonomické kapacity pro rozsáhlé 
renovace, s cílem dosáhnout průměrné 
míry rozsáhlých renovací ve výši 3 % nebo 
více v období do roku 2050. Tento plán 
zaručí, že renovace obytných budov s 
nízkou ekonomickou hodnotou budou 
cenově dostupné, například tím, že 
nepřekročí polovinu hodnoty budovy nebo 
ucelené části budovy pro domácnosti, 
které tyto budovy obývají. Před přípravou 
vnitrostátního plánu provede každý 
členský stát i orgán Unie audit fondu 
budov, včetně emisí spojených s 
energetickou účinností a dalších 
environmentálních parametrů;
__________________

*COM 2020/662 final.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 120

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý plán renovace budov zahrnuje: Každý plán renovace budovy musí být v 
souladu se zásadou „energetická účinnost 
v první řadě“, jak je definována v nařízení 
(EU) 2018/1999 a uvedena ve směrnici 
[přepracované směrnici o energetické 
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účinnosti], a zahrnuje:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) přehled prováděných a plánovaných 
politik a opatření podporujících provádění 
plánu podle písmene b) a

c) přehled prováděných a plánovaných 
politik a opatření podporujících provádění 
plánu podle písmene b), včetně opatření ke 
snížení celkové environmentální stopy 
součástí budov a prosazování využívání 
udržitelných, druhotných stavebních a 
renovačních výrobků z místních zdrojů, a

Pozměňovací návrh 122

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) přehled investičních potřeb pro 
účely provádění plánu renovace budov, 
finančních zdrojů a opatření a správních 
zdrojů pro renovaci budov.

d) přehled investičních potřeb pro 
účely provádění integrálního plánu 
renovace budov, finančních zdrojů a 
opatření pro každý typ budov ve 
vnitrostátním plánu a použitých 
finančních modelů, zejména, jsou-li 
zapojeny hospodářské subjekty, a 
správních zdrojů pro renovaci budov.

Pozměňovací návrh 123

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) minimální požadavky na elektrické 
sítě, aby byla zajištěna účinnost a kapacita 
pro účinné provádění opatření na 
renovaci budov;

Pozměňovací návrh 124

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) podrobný přehled o celkovém 
podílu, počtu a umístění neobydlených 
budov a volných nemovitostí u budov ve 
společném vlastnictví a návrh národní 
strategie pro plnohodnotnou účast 
vlastníků těchto nemovitostí na 
opatřeních na obnovu budov.

Pozměňovací návrh 125

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dc) změnu kvalifikace a prohlubování 
dovedností pracovníků, zejména na 
pracovních místech souvisejících s 
renovací budov, včetně udržitelných 
pracovních technik;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 126

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

Plán uvedený v písmeni b) zahrnuje 
vnitrostátní cíle pro roky 2030, 2040 a 
2050, pokud jde o roční míru 
energetických renovací, spotřebu primární 
energie a konečnou spotřebu energie 
vnitrostátního fondu budov a snižování 
jeho provozních emisí skleníkových plynů; 
konkrétní časové harmonogramy, podle 
nichž má být u budov do roku 2040 a 2050 
dosaženo vyšších tříd energetické 
náročnosti, než jsou třídy uvedené v čl. 9 
odst. 1, a to v souladu s postupem 
transformace vnitrostátního fondu budov 
na budovy s nulovými emisemi; fakticky 
podložený odhad očekávaných úspor 
energie a širších přínosů a odhady týkající 
se příspěvku plánu renovace budov k 
dosažení závazného vnitrostátního cíle 
členského státu pro emise skleníkových 
plynů v souladu s nařízením (EU) .../… 
[revidovaným nařízením o „sdílení úsilí“], 
cílů Unie v oblasti energetické účinnosti v 
souladu se směrnicí (EU) …/… 
[přepracovanou směrnicí o energetické 
účinnosti], cílů Unie v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, včetně orientačního 
cíle týkajícího se podílu energie z 
obnovitelných zdrojů ve stavebnictví v 
souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 
[pozměněnou směrnicí o energii z 
obnovitelných zdrojů], a klimatického cíle 
Unie pro rok 2030 a cíle klimatické 
neutrality Unie do roku 2050 v souladu s 
nařízením (EU) 2021/1119.

Plán uvedený v písmeni b) zahrnuje 
vnitrostátní cíle pro roky 2030, 2040 a 
2050, pokud jde o roční míru 
energetických renovací, spotřebu primární 
energie a konečnou spotřebu energie 
vnitrostátního fondu budov a snižování 
jeho provozních emisí skleníkových plynů, 
podíl obnovitelné energie, postupné 
ukončení finanční podpory na fosilní 
paliva na vytápění do roku 2024; 
konkrétní milníky, podle nichž má být u 
budov do roku 2040 a 2050 dosaženo 
vyšších tříd energetické náročnosti, než 
jsou třídy uvedené v čl. 9 odst. 1, a to v 
souladu s postupem transformace 
vnitrostátního fondu budov na budovy s 
nulovými emisemi; fakticky podložený 
odhad očekávaných úspor energie a širších 
přínosů, například v souvislosti se zdravím 
a kvalitou vnitřního ovzduší; a odhady 
týkající se příspěvku plánu renovace budov 
k dosažení závazného vnitrostátního cíle 
členského státu pro emise skleníkových 
plynů v souladu s nařízením (EU) …/… 
[revidovaným nařízením o „sdílení úsilí“], 
cílů Unie v oblasti energetické účinnosti v 
souladu se směrnicí (EU) …/… 
[přepracovanou směrnicí o energetické 
účinnosti], cílů Unie v oblasti energie z 
obnovitelných zdrojů, včetně orientačního 
cíle týkajícího se podílu energie z 
obnovitelných zdrojů ve stavebnictví v 
souladu se směrnicí (EU) 2018/2001 
[pozměněnou směrnicí o energii z 
obnovitelných zdrojů], a klimatického cíle 
Unie pro rok 2030 a cíle klimatické 
neutrality Unie do roku 2050 v souladu s 
nařízením (EU) 2021/1119. Plán uvedený 
v písmenu b) rovněž stanoví vnitrostátní 
cíle pro výstavbu parkovacích míst pro 
jízdní kola.

Pozměňovací návrh 127

Návrh směrnice
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Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Plán obsahuje přehled ukazatelů kvality 
ovzduší pro zóny a aglomerace, včetně 
barevné kódovací mapy uvádějící zóny a 
aglomerace, v nichž může určitý druh 
obnovitelných zdrojů energie při vytápění 
a chlazení nebo při kombinované výrobě 
tepla a elektřiny vytvářet nepřiměřené 
náklady, aby se zajistilo, že koncentrace 
PM2.5 ve vnějším ovzduší nepřekročí 
cílovou hodnotu v souladu se směrnicí 
2008/50/ES o kvalitě vnějšího ovzduší.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje součinnost a soudržnost s acquis v oblasti životního 
prostředí, které se týká kvality ovzduší, a vztahuje se na tabulku v příloze II.

Pozměňovací návrh 128

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) plán řádně zohledňuje cíle 
směrnice 2008/50/ES a zajišťuje 
soudržnost s příslušnými právními 
předpisy a vysokou úroveň ochrany 
životního prostředí a lidského zdraví;

Pozměňovací návrh 129

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) byly dostatečně zváženy a 
analyzovány obnovitelné zdroje energie 
pro vytápění a chlazení;
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Pozměňovací návrh 130

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) podmínky v rámci fungujících 
systémů financování renovací jsou 
přiměřené pro plnění vnitrostátního cíle 
pro zmírnění energetické chudoby a pro 
úspěšné začlenění energeticky chudých 
a zranitelných spotřebitelů, aby nikdo 
nebyl opomenut;

Pozměňovací návrh 131

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Jednou za pět let předloží každý 
členský stát svůj plán renovace budov 
vypracovaný podle vzoru v příloze II 
Komisi. Každý členský stát předloží plán 
renovace budov v rámci svého 
integrovaného vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu podle článku 3 
nařízení (EU) 2018/1999 a – pokud 
členský stát předloží aktualizaci – v rámci 
aktualizace tohoto plánu podle článku 14 
uvedeného nařízení. Odchylně od čl. 3 
odst. 1 a čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení 
předloží členské státy Komisi první plán 
renovace budov do 30. června 2025.

6. Jednou za pět let předloží každý 
členský stát svůj plán renovace budov 
vypracovaný podle vzoru v příloze II 
Komisi. Každý členský stát předloží plán 
renovace budov v rámci svého 
integrovaného vnitrostátního plánu v 
oblasti energetiky a klimatu podle článku 3 
nařízení (EU) 2018/1999 a – pokud 
členský stát předloží aktualizaci – v rámci 
aktualizace tohoto plánu podle článku 14 
uvedeného nařízení. Odchylně od čl. 3 
odst. 1 a čl. 14 odst. 2 uvedeného nařízení 
předloží členské státy Komisi plán 
renovace budov do 30. června 2025. 
Členské státy zajistí sladění a integraci 
svého plánu renovace budov s finančními 
prostředky Unie na renovace, které obdrží 
od vstupu této směrnice v platnost až do 
oficiálního předložení svého plánu.

Pozměňovací návrh 132

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Každý členský stát přiloží ke svému 
následujícímu konečnému plánu renovace 
budov podrobnosti provádění své 
nejaktuálnější dlouhodobé strategie 
renovací nebo plánu renovace budov . 
Každý členský stát uvede, zda dosáhl 
svých vnitrostátních cílů.

7. Každý členský stát přiloží ke svému 
následujícímu konečnému plánu renovace 
budov podrobnosti provádění své 
nejaktuálnější dlouhodobé strategie 
renovací nebo plánu renovace budov. 
Každý členský stát uvede, zda dosáhl 
svých vnitrostátních cílů a jaká nápravná 
opatření jsou stanovena pro případ jejich 
nesplnění.

Pozměňovací návrh 133

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy přijmou nezbytné 
kroky k zajištění provádění opatření 
obsažených v plánech renovace budov 
a stanoví vhodné mechanismy 
monitorování a sankce v souladu 
s článkem 31.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 134

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Komise vytvoří evropské 
partnerství pro transformaci energetiky v 
rámci odvětví stavebnictví tím, že 
inkluzivním a reprezentativním způsobem 
propojí klíčové zúčastněné strany. 
Partnerství usnadní vedení dialogů o 
klimatu a podnítí odvětví k vypracování 
„plánu energetické transformace“ s cílem 
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zmapovat dostupná opatření a 
technologické možnosti pro zlepšení 
energetické náročnosti a vnitřního 
prostředí v budovách a rovněž snížit emise 
skleníkových plynů z budov. Tento plán by 
mohl cenným způsobem přispívat k 
podpoře odvětví při plánování nezbytných 
investic, které jsou zapotřebí k dosažení 
cílů této směrnice a plánu EU pro 
dosažení cíle v oblasti klimatu;

Pozměňovací návrh 135

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy použijí metodu výpočtu 
energetické náročnosti budov podle 
společného obecného rámce stanoveného v 
příloze I.

Členské státy použijí metodu výpočtu 
energetické náročnosti budov a prvků 
budov, které jsou součástí obvodového 
pláště budovy, podle společného obecného 
rámce stanoveného v příloze I.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 136

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly stanoveny 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost pro prvky budovy, jež jsou 
součástí obvodového pláště budovy a jež 
mají významný dopad na energetickou 
náročnost obvodového pláště, pokud jsou 
nahrazeny nebo namontovány dodatečně, s 
cílem dosáhnout alespoň nákladově 
optimálních úrovní.

Členské státy přijmou opatření nezbytná k 
zajištění toho, aby byly stanoveny 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost pro prvky budovy, jež jsou 
součástí obvodového pláště budovy a jež 
mají významný dopad na energetickou 
náročnost obvodového pláště, pokud jsou 
nahrazeny nebo namontovány dodatečně, s 
cílem dosáhnout alespoň nákladově 
optimálních úrovní. Energetická 
náročnost prvků budov se vypočítá podle 
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metody uvedené v článku 4.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 137

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření nezbytná 
k zajištění toho, aby byly stanoveny 
minimální a referenční požadavky na 
energetickou náročnost systémů budov, 
jež mají významný dopad na energetickou 
náročnost budovy, pokud jsou nahrazeny 
nebo modernizovány, s cílem dosáhnout 
přinejmenším nákladově optimálních 
úrovní.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 138

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu 
obecné podmínky vnitřního prostředí, aby 
se zamezilo nepříznivým účinkům, např. 
nedostatečnému větrání, a také místní 
podmínky a určené využití i stáří budovy.

V těchto požadavcích je třeba brát v úvahu 
nutnost zajistit vhodné podmínky 
vnitřního prostředí založené na optimální 
úrovni kvality vnitřního prostředí, aby se 
zajistily zdravé podmínky vnitřního 
prostředí a kvality životního prostředí a 
aby se zamezilo nepříznivým účinkům 
způsobeným nedostatečným větráním, 
nedostatkem denního světla, přehříváním, 
vlhkostí a hlukem, a také místní podmínky 
a určené využití i stáří budovy.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 139

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) jednotlivé budovy úředně chráněné 
jako součást vymezeného prostředí nebo 
vzhledem k jejich zvláštní architektonické 
nebo kulturní a historické hodnotě, pokud 
by splnění některých požadavků na 
minimální energetickou náročnost 
nepřijatelně změnilo jejich charakter nebo 
vzhled a pokud byly posouzeny alternativy 
a požadavky by bylo možné splnit pouze 
pomocí vysoce nepřiměřených opatření a s 
ohledem na ekologické ambice;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 140

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dočasné budovy s dobou užívání 
dva roky nebo méně, průmyslové provozy, 
dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
celostátní odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti;

b) dočasné budovy s dobou užívání 
dva roky nebo méně, průmyslové provozy, 
dílenské provozovny, sklady a neobytné 
zemědělské a provozní budovy s nízkou 
spotřebou energie a s nízkými nároky na 
vytápění nebo chlazení, infrastrukturní 
napájecí stanice, jako jsou 
transformátory, rozvodny, zařízení pro 
regulaci tlaku, železniční stavby a také 
neobytné zemědělské budovy používané 
odvětvím, na které se vztahuje celostátní 
odvětvová dohoda o energetické 
náročnosti;
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 141

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí výpočet 
potenciálu globálního oteplování během 
životního cyklu v souladu s přílohou III a 
jeho zveřejnění prostřednictvím certifikátu 
energetické náročnosti budovy:

(Netýká se českého znění.)  

Pozměňovací návrh 142

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) od 1. ledna 2030 pro všechny nové 
budovy.

b) od 1. ledna 2029 pro všechny nové 
budovy a větší renovace, včetně 
postupných, veřejných budov a veřejných 
projektů a budov s užitnou podlahovou 
plochou větší než 2000 metrů čtverečních.

Pozměňovací návrh 143

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Investiční projekty nových budov 
musí zohlednit technickou, 
environmentální a ekonomickou 
proveditelnost alternativních vysoce 
účinných zařízení a systémů pro:
a) decentralizovanou výrobu 
a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů;
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b) vysoce účinnou kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny;
c) centrální nebo lokální vytápění 
a chlazení, včetně úplného nebo 
částečného využití obnovitelné energie;
d) tepelná čerpadla;
e) centralizované vytápění nebo 
chlazení, namontované vodorovně nad 
každým podlažím; 
f) teplou užitkovou vodu.

Pozměňovací návrh 144

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 29, jež doplní tuto 
směrnici s cílem přizpůsobit přílohu III 
technickému pokroku a inovacím, stanovit 
upravené maximální prahové hodnoty 
energetické náročnosti v příloze III pro 
renovované budovy a přizpůsobit 
maximální prahové hodnoty energetické 
náročnosti v případě budov s nulovými 
emisemi.

3. Komisi je svěřena pravomoc 
přijímat akty v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 29, jež doplní tuto 
směrnici s cílem přizpůsobit přílohu III 
technickému pokroku a inovacím, stanovit 
minimální normy kvality vnitřního 
prostředí, které se vztahují na budovy s 
nulovými emisemi, stanovit upravené 
maximální prahové hodnoty energetické 
náročnosti v příloze III pro renovované 
budovy, stanovit nižší maximální prahové 
hodnoty energetické náročnosti v případě 
budov s nulovými emisemi.

Pozměňovací návrh 145

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Po vstupu revize nařízení o 
stavebních výrobcích (2019/1020) v 
platnost a nejpozději do 31. prosince 2028 
přijme Komise akt v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 29 za účelem 
doplnění této směrnice stanovením 
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celounijní metodiky pro výpočet 
potenciálu globálního oteplování během 
celého životního cyklu, včetně vázaného 
uhlíku, vypracované v rámci inkluzivního 
procesu zúčastněných stran a na základě 
rámce LEVEL podle normy EN 15978, 
jakož i plánu EU pro emise uhlíku 
vznikající v průběhu celého životního 
cyklu budov a seznamu materiálů.
Nejpozději pět let po přijetí tohoto aktu v 
přenesené pravomoci zavedou členské 
státy maximální limity celkového 
kumulativního potenciálu globálního 
oteplování během životního cyklu, které 
jsou povoleny v nových budovách. Na 
základě toho je Komise zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 29 za účelem stanovení cílů pro 
kumulativní potenciál globálního 
oteplování během životního cyklu, včetně 
vázaného uhlíku pro nové budovy.
Komise vydává pokyny, sdílí důkazy o 
stávajících vnitrostátních politikách a na 
požádání poskytuje členským státům 
technickou podporu za účelem stanovení 
vhodných vnitrostátních limitů.

Pozměňovací návrh 146

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve vztahu k novým 
budovám řeší otázky zdravého vnitřního 
prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, 
požární bezpečnosti, rizik spojených s 
intenzivní seismickou aktivitou a 
přístupnosti pro osoby se zdravotním 
postižením. Členské státy se rovněž 
zabývají pohlcováním uhlíku souvisejícím 
s ukládáním uhlíku v budovách nebo na 
budovách.

4. Členské státy dohlížejí na to, aby 
nové budovy měly vysokou úroveň 
vnitřního prostředí, optimální úroveň 
kvality vnitřního prostředí, byly 
přizpůsobené změně klimatu, mimo jiné 
prostřednictvím řešení vycházejících z 
přírody, splňovaly požární bezpečnost a 
měly nouzové osvětlení, byly odolné vůči 
rizikům spojeným s intenzivní seismickou 
aktivitou a poskytovaly snadný přístup 
osobám se zdravotním postižením. Členské 
státy se rovněž zabývají linearitou s cílem 
dosáhnout vyšší úrovně oběhovosti, 
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například prostřednictvím požadavků na 
využívání druhotných materiálů a 
pohlcování uhlíku souvisejícího s 
ukládáním uhlíku v budovách nebo na 
budovách, například prostřednictvím 
ploch porostlých vegetací.

Pozměňovací návrh 147

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby se u budov, u kterých 
probíhá větší renovace, snížila energetická 
náročnost budovy nebo jejích 
renovovaných částí s cílem splnit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle článku 5, pokud 
je to technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné.

Členské státy přijmou nezbytná opatření k 
zajištění toho, aby se u budov, u kterých 
probíhá větší renovace, výrazně snížila 
energetická náročnost budovy nebo jejích 
renovovaných částí s cílem splnit 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost stanovené podle článku 5 a 
nízkoteplotní vytápění, pokud je to 
technicky, funkčně a ekonomicky 
proveditelné. Renovace se vykazuje jako 
krok v rámci systému pasů pro postupné 
rozsáhlé renovace v souladu s článkem 
10.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 148

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy podporují v 
souvislosti s budovami podstupujícími 
větší renovace vysoce účinné alternativní 
systémy, pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. Členské státy 
věnují v souvislosti s budovami 
podstupujícími větší renovace pozornost 

3. Členské státy podporují v 
souvislosti s budovami podstupujícími 
větší renovace vysoce účinné alternativní 
systémy, pokud je to technicky, funkčně a 
ekonomicky proveditelné. 
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otázkám zdravého vnitřního 
prostředí, přizpůsobení se změně klimatu, 
požární bezpečnosti, rizikům spojeným s 
intenzivní seismickou aktivitou , 
odstraňování nebezpečných látek včetně 
azbestu a přístupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením .

To zahrnuje posouzení technické, 
environmentální a ekonomické 
proveditelnosti alternativních vysoce 
účinných zařízení a systémů pro:
a) decentralizovanou výrobu 
a spotřebu energie z obnovitelných zdrojů; 
b) vysoce účinnou kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny, včetně plného 
nebo maximálního využití energie z 
obnovitelných zdrojů, v souladu s 
(přepracovaným zněním směrnice 
2018/2002 o energetické účinnosti); 
c) centrální nebo lokální vytápění 
a chlazení, včetně plného nebo 
maximálního využití energie z 
obnovitelných zdrojů; 
d) tepelná čerpadla; 
e) centralizované vytápění nebo 
chlazení, namontované vodorovně nad 
každým podlažím; 
f) teplou užitkovou vodu. 
Členské státy zajistí, aby budovy 
podstupující větší renovace měly vyšší 
kvalitu vnitřního ovzduší v souladu s 
minimálními normami kvality vnitřního 
prostředí a aby se více přizpůsobily změně 
klimatu, mimo jiné prostřednictvím řešení 
vycházejících z přírody, aby měly lepší 
požární bezpečnost, byly odolnější vůči 
rizikům spojeným s intenzivní seismickou 
aktivitou, neobsahovaly nebezpečné látky 
včetně azbestu a poskytovaly snadný 
přístup osobám se zdravotním postižením. 
Členské státy podporují renovace s 
nízkými emisemi, renovace, které jsou 
navrženy pro snadnou demontáž a 
reverzibilitu budov, a renovace využívající 
druhotný materiál s cílem dosáhnout 
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vysoké úrovně oběhovosti.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 149

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy podporují renovace 
a využívání budov, které nejsou 
v současné době využívány, zejména 
v řídce osídlených, odlehlých 
a venkovských oblastech, jakož 
i ucelených částí budov s více bytovými 
jednotkami a nejvyšší energetickou 
náročností, a to prostřednictvím zvláštních 
finančních opatření.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu.

Pozměňovací návrh 150

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby elektrická 
zařízení všech bytových jednotek byla 
kontrolována během standardně 
požadovaných stavebních kontrol a rovněž 
při doplňování důležitých částí 
elektrického zařízení, jako jsou dobíjecí 
stanice elektrických vozidel, domácí 
baterie, fotovoltaická zařízení, tepelná 
čerpadla atd.

Odůvodnění

It is estimated that a minimum of 130 million dwellings*, built before 1990, have not 
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undergone an electrical system upgrade, readiness of existing electrical installations to cope 
with new renewable, energy efficiency, and e-vehicle charging demands is not proven in the 
EU domestic building stock. While the energy transition, decarbonisation and energy 
efficiency will drive electrification of buildings the integration of highly efficient equipment or 
on-site renewable generation & storage can be impossible with obsolete electrical 
installations. European building stock renovation must therefore integrate electrical 
inspection regime and upgrades.*source: https://www.feedsnet.org/

Pozměňovací návrh 151

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) budovy a ucelené části budov ve 
vlastnictví veřejných orgánů dosáhly 
nejpozději

a) budovy a ucelené části budov ve 
vlastnictví veřejných orgánů, včetně budov 
vlastněných, provozovaných nebo 
využívaných orgány a agenturami Unie, 
dosáhly nejpozději

Pozměňovací návrh 152

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) po 1. lednu 2027 alespoň třídy 
energetické náročnosti F a

i) po 1. lednu 2027 alespoň třídy 
energetické náročnosti E a

Pozměňovací návrh 153

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) po 1. lednu 2033 alespoň třídy 
energetické náročnosti E.

ii) po 1. lednu 2033 alespoň třídy 
energetické náročnosti D;

Pozměňovací návrh 154
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Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a – bod ii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) po 1. lednu 2035 alespoň třídy 
energetické náročnosti C;

Pozměňovací návrh 155

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) po 1. lednu 2027 alespoň třídy 
energetické náročnosti F a

i) po 1. lednu 2029 alespoň třídy 
energetické náročnosti E;

Pozměňovací návrh 156

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) po 1. lednu 2030 alespoň třídy 
energetické náročnosti E;

ii) po 1. lednu 2033 alespoň třídy 
energetické náročnosti D;

Pozměňovací návrh 157

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. b – bod ii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) po 1. lednu 2035 alespoň třídy 
energetické náročnosti C;

Pozměňovací návrh 158

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – návětí
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) obytné budovy a ucelené části 
budov dosáhly nejpozději

c) obytné budovy a ucelené části 
budov dosáhly na základě zásady 
nákladové optimalizace a v souladu s 
článkem 15 nejpozději 

Pozměňovací návrh 159

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) po 1. lednu 2030 alespoň třídy 
energetické náročnosti F a

i) po 1. lednu 2030 alespoň třídy 
energetické náročnosti E a

Pozměňovací návrh 160

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) po 1. lednu 2033 alespoň třídy 
energetické náročnosti E;

ii) po 1. lednu 2035 alespoň třídy 
energetické náročnosti D;

Pozměňovací návrh 161

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c – bod ii a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) po 1. lednu 2037 alespoň třídy 
energetické náročnosti C;

Pozměňovací návrh 162

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy ve svém plánu podle čl. 3 
odst. 1 písm. b) stanoví konkrétní časové 
harmonogramy pro budovy uvedené v 
tomto odstavci s cílem dosáhnout vyšších 
tříd energetické náročnosti do roku 2040 a 
2050, a to v souladu s postupem 
transformace vnitrostátního fondu budov 
na budovy s nulovými emisemi.

Členské státy ve svém plánu podle čl. 3 
odst. 1 písm. b) stanoví lineární trajektorie 
s milníky pro budovy uvedené v tomto 
odstavci s cílem dosáhnout vyšších tříd 
energetické náročnosti do roku 2040 a 
2050, a to v souladu s postupem 
transformace vnitrostátního fondu budov 
na budovy s nulovými emisemi. V tomto 
ohledu se dodržování minimálních norem 
energetické náročnosti řídí pasy pro 
renovaci v souladu s článkem 10.

Pozměňovací návrh 163

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Na žádost členského státu může Komise 
členským státům povolit výjimku na dobu 
nejvýše 3 let, aby upravily minimální 
normy energetické náročnosti stanovením 
odlišných lhůt nebo úpravou požadavků 
na třídy energetické náročnosti pro 
konkrétní segmenty fondu budov. V 
takových případech členský stát navrhne 
alternativní opatření s alespoň 
rovnocenným nebo silnějším účinkem na 
celkovou náročnost vnitrostátního fondu 
budov, přičemž vlastníkům či nájemcům 
fondu budov, na něž se výjimka vztahuje, 
poskytne kompenzační opatření mimo jiné 
podle nařízení (Sociální fond pro 
klimatická opatření). Komise rozhodne o 
žádosti členského státu během tří měsíců 
po jejím obdržení. Členské státy 
zdokumentují rovnocennost ve svém 
plánu uvedeném v čl. 3 odst. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh 164



PE731.545v03-00 88/140 AD\1268024CS.docx

CS

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vhodných finančních opatření, 
zejména těch, která se zaměřují na 
zranitelné domácnosti, osoby postižené 
energetickou chudobou nebo osoby žijící v 
sociálním bydlení v souladu s článkem 22 
směrnice (EU).../… [přepracované 
směrnice o energetické účinnosti];

a) vhodných finančních opatření, 
zejména těch, která se zaměřují na 
zranitelné, nízkopříjmové a 
středněpříjmové domácnosti, osoby 
postižené energetickou chudobou nebo 
osoby žijící v sociálním bydlení v souladu 
s článkem 22 směrnice (EU).../… 
[přepracované směrnice o energetické 
účinnosti];

Pozměňovací návrh 165

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) poskytování technické pomoci, 
mimo jiné prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst;

b) poskytování technické pomoci, 
mimo jiné informačních služeb, 
administrativní podpory a integrovaných 
služeb renovací prostřednictvím 
jednotných kontaktních míst na úrovni 
sousedství, s cílem oslovit domácnosti 
trpící energetickou chudobou, se 
zvláštním důrazem na majitele domů 
s nízkými příjmy a majitele domů ve 
zranitelné situaci a na systém renovačních 
pasů;

Pozměňovací návrh 166

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) rozšíření bezplatného používání 
pasů pro renovaci budov v souladu s 
článkem 10 na domácnosti s nízkými a 
středními příjmy, zranitelné zákazníky, 
včetně konečných uživatelů, osoby 
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ohrožené energetickou chudobou či jí 
čelící a osoby žijící v sociálním bydlení;

Pozměňovací návrh 167

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) navržení integrovaných systémů 
financování;

c) navržení integrovaných systémů 
financování, které podněcují k rozsáhlým 
renovacím, včetně mj. finančních systémů 
typu „pay as you save“, které pokrývají 
společnou normu Unie;

Pozměňovací návrh 168

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) stanovení rámce pro zajištění 
dostatečné pracovní síly s odpovídající 
úrovní dovedností, která umožní včasné 
provedení požadavků.

Pozměňovací návrh 169

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) podpory a stimulace nákladově 
efektivní včasné výměny ohřívačů a 
veškeré potřebné výsledné optimalizace 
souvisejících technických systémů budovy.

Pozměňovací návrh 170

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. e c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ec) podpory řešení vycházejících z 
přírody, především za účelem 
přizpůsobení se změně klimatu.

Pozměňovací návrh 171

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – písm. e d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ed) podpory skladování energie z 
obnovitelných zdrojů s cílem umožnit 
vlastní spotřebu energie z obnovitelných 
zdrojů a snížit volatilitu;

Pozměňovací návrh 172

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) budovy užívané jako místa 
bohoslužeb a pro náboženské účely;

b) budovy užívané jako místa 
bohoslužeb a pro náboženské účely, pokud 
by splnění norem nepřijatelně změnilo 
jejich charakter nebo vzhled;

Pozměňovací návrh 173

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dočasné budovy s dobou užívání 
dva roky nebo méně, průmyslové provozy, 
dílenské provozovny a neobytné 
zemědělské budovy s nízkou spotřebou 
energie a neobytné zemědělské budovy 
používané odvětvím, na které se vztahuje 
celostátní odvětvová dohoda o energetické 

c) dočasné budovy s dobou užívání 
dva roky nebo méně, průmyslové provozy, 
dílenské provozovny a sklady, nebytové 
budovy, jako např. provozní budovy s 
nízkou spotřebou energie a s nízkými 
nároky na vytápění nebo chlazení a 
infrastrukturní napájecí stanice, jako jsou 
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náročnosti; transformátory, rozvodny, zařízení na 
regulaci tlaku, železniční stavby, jakož i 
zemědělské budovy používané odvětvím, 
na které se vztahuje celostátní odvětvová 
dohoda o energetické náročnosti;

Pozměňovací návrh 174

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření s cílem:
a) zachovat historické a kulturní 
dědictví;
b) renovovat své historické budovy, 
přičemž za tímto účelem je nezbytné 
uplatňovat metody pro zachování 
interiéru, aby se podpořila identifikace, 
ochrana a zachování kulturního a 
přírodního dědictví, které má pro lidstvo 
mimořádnou hodnotu;

Pozměňovací návrh 175

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Solární energie v budovách

V souladu se strategií EU v oblasti solární 
energie členské státy zajistí, aby všechny 
nové budovy byly navrženy tak, aby 
optimalizovaly svůj potenciál pro výrobu 
solární energie na základě slunečního 
záření lokality, a umožnily tak pozdější 
nákladově efektivní instalaci solárních 
technologií.
Členské státy zajistí zavedení vhodných 
zařízení pro solární energii: .
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a) do data provedení této směrnice na 
všech nových veřejných a komerčních 
budovách s užitnou podlahovou plochou 
větší než 250 metrů čtverečních;
b) do 31. prosince 2026 na všech 
stávajících veřejných a komerčních 
budovách s užitnou podlahovou plochou 
větší než 250 metrů čtverečních a
c) do data provedení této směrnice na 
všech nových obytných budovách.
Členské státy stanoví a zveřejní kritéria na 
vnitrostátní úrovni pro praktické 
provádění těchto povinností a pro možné 
výjimky pro konkrétní typy budov v 
souladu s vyhodnoceným technickým a 
ekonomickým potenciálem zařízení na 
výrobu solární energie a 
charakteristikami budov, na něž se tato 
povinnost vztahuje.

Pozměňovací návrh 176

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zahrnuje plán renovace, který uvádí 
posloupnost vzájemně navazujících fází 
renovace, s cílem transformovat budovu 
nejpozději do roku 2050 na budovu s 
nulovými emisemi;

b) zahrnuje plán renovace jako 
součást průkazu energetické náročnosti, 
který uvádí renovaci, v souladu se zásadou 
„energetická účinnost v první řadě“, 
s cílem transformovat budovu nejpozději 
do roku 2050 na budovu s nulovými 
emisemi;

Pozměňovací návrh 177

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) uvádí očekávané přínosy, pokud jde 
o úspory energie, úspory nákladů na 
energii a snížení provozních emisí 

c) uvádí očekávané investiční náklady 
i očekávané přínosy, pokud jde o úspory 
energie, úspory nákladů na energii a 
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skleníkových plynů, jakož i širší přínosy 
související se zdravím a pohodlím a lepší 
schopností budovy přizpůsobit se změně 
klimatu a

snížení provozních emisí skleníkových 
plynů, jakož i širší přínosy související se 
zdravím, bezpečností (požární, elektrickou 
a seismickou) a pohodlím, pokud jde o 
kvalitu vnitřního prostředí, kvalitu 
vnitřního ovzduší, tepelnou a zvukovou 
pohodu, podmínky denního světla a lepší 
schopnost budovy přizpůsobit se změně 
klimatu, a

Pozměňovací návrh 178

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy zajistí, aby pas pro 
renovaci nevytvářel ekonomické nebo jiné 
překážky pro vlastníky budov, zejména 
pro domácnosti s nízkými a středními 
příjmy, zranitelné zákazníky, včetně 
konečných uživatelů, osoby které čelí 
energetické chudobě, či jsou jí ohroženy a 
osoby žijící v sociálním bydlení, 
domáctnostech s nižšími příjmy či ve 
zranitelných domácnostech, a aby pasy 
pro renovaci byly vydávány bezplatně 
zejména vlastníkům domů, pro které je 
bytová jednotka jedinou obytnou 
nemovitostí.

Pozměňovací návrh 179

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely optimalizace využívání energie 
technickými systémy budovy stanoví 
členské státy systémové požadavky na 
celkovou energetickou náročnost, řádnou 
instalaci a odpovídající dimenzování, 
úpravu a kontrolu s ohledem na technické 
systémy, které jsou instalovány v nových 

Pro účely optimalizace využívání energie 
technickými systémy budovy stanoví 
členské státy systémové požadavky na 
celkovou energetickou náročnost, řádnou 
instalaci a odpovídající dimenzování, 
úpravu a kontrolu s ohledem na technické 
systémy, které jsou instalovány v nových 
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nebo stávajících budovách. Při stanovování 
požadavků berou členské státy v úvahu 
konstrukční podmínky a typické či 
průměrné provozní podmínky.

nebo stávajících budovách. Při stanovování 
požadavků vyžadují členské státy použití 
technologií v pěti nejvyšších třídách 
účinnosti podle nařízení 811/2013 a 
nařízení 812/2013.

Pozměňovací návrh 180

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy mohou stanovit požadavky 
týkající se emisí skleníkových plynů zdrojů 
tepla nebo druhu paliva používaného zdroji 
tepla za předpokladu, že tyto požadavky 
nepředstavují neodůvodněnou překážku 
trhu.

Členské státy mohou stanovit požadavky 
týkající se emisí skleníkových plynů zdrojů 
tepla nebo druhu paliva používaného zdroji 
tepla, v souladu s články 13 a 15, za 
předpokladu, že tyto požadavky 
nepředstavují neodůvodněnou překážku 
trhu a jsou technologicky neutrální.

Pozměňovací návrh 181

Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 1 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby požadavky, které 
stanoví pro technické systémy budov, 
dosahovaly alespoň nejnovějších 
nákladově optimálních úrovní.

Členské státy zajistí, aby požadavky, které 
stanoví pro technické systémy budov, 
dosáhly alespoň nejnovějších nákladově 
optimálních úrovní, a pokud jsou k 
dispozici, poukázaly na příslušné 
ekonomické a environmentální 
optimalizační normy pro jejich 
dimenzování.

Pozměňovací návrh 182

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) alespoň jedno parkovací místo pro c) nejméně dvě parkovací místa pro 
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jízdní kola na každé parkovací místo pro 
automobily,

jízdní kola na každé parkovací místo pro 
automobily a nejméně jedno parkovací 
místo pro jízdní kola na každé parkovací 
místo pro automobily ve všech 
kancelářských budovách a budovách ve 
vlastnictví nebo v užívání veřejných 
orgánů;

Pozměňovací návrh 183

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) na každých 10 parkovacích míst 
pro jízdní kola je navrženo přinejmenším 
jedno parkovací místo pro jízdní kola s 
většími rozměry než standardní jízdní 
kola, jako jsou nákladní kola, tříkolky a 
jízdní kola s přívěsy;

Pozměňovací návrh 184

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

pokud parkoviště s budovou fyzicky 
sousedí a u větších renovací se renovační 
opatření týkají i parkoviště či elektrických 
rozvodů parkoviště.

pokud je parkoviště uvnitř budovy nebo s 
ní fyzicky sousedí a u větších renovací se 
renovační opatření týkají i parkoviště či 
elektrických rozvodů parkoviště.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 185

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla kabeláž 
dimenzována tak, aby umožňovala 
současné využití očekávaného počtu 
dobíjecích stanic.

Členské státy zajistí, aby byla kabeláž a 
elektrická instalace dimenzována tak, aby 
umožňovala ekonomicky optimalizované a 
současné využití očekávaného počtu 
dobíjecích stanic.

Pozměňovací návrh 186

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud jde o všechny jiné než 
obytné budovy s více než dvaceti 
parkovacími místy , členské státy zajistí do 
1. ledna 2027 instalaci nejméně jedné 
dobíjecí stanice na každých deset 
parkovacích míst a alespoň jedno 
parkovací místo pro jízdní kola na každé 
parkovací místo pro automobily. V případě 
budov vlastněných nebo užívaných orgány 
veřejné moci členské státy do 1. ledna 
2033 zajistí kabeláž pro nejméně každé 
druhé parkovací místo.

2. Pokud jde o všechny jiné než 
obytné budovy s více než dvaceti 
parkovacími místy a budovy ve vlastnictví 
orgánů veřejné správy s více než deseti 
parkovacími místy, členské státy do 1. 
ledna 2027 zajistí:

a) instalaci nejméně jedné dobíjecí 
stanice na každých deset parkovacích míst;

b) alespoň jedno parkovací místo pro 
jízdní kola na každé parkovací místo pro 
automobily,

c) na každých 10 parkovacích míst 
pro jízdní kola je navrženo jedno 
parkovací místo pro jízdní kola s většími 
rozměry než standardní jízdní kola, jako 
jsou nákladní kola, tříkolky a jízdní kola s 
přívěsy.
V případě budov vlastněných nebo 
užívaných orgány veřejné moci členské 
státy do 1. ledna 2033 zajistí kabeláž pro 
nejméně každé druhé parkovací místo.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 187

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou upravit 
požadavky na počet parkovacích míst pro 
jízdní kola v souladu s odstavci 1 a 2, 
pokud jde o zvláštní kategorie jiných než 
obytných budov, v jejichž případě se jízdní 
kola obvykle používají jako dopravní 
prostředek méně často.

3. Členské státy mohou upravit 
požadavky na počet parkovacích míst pro 
jízdní kola v souladu s odstavci 1 a 2, 
pokud jde o zvláštní kategorie jiných než 
obytných budov, v jejichž případě se jízdní 
kola obvykle používají jako dopravní 
prostředek méně často, a podle místních 
potřeb a charakteristik. Členské státy, 
které tyto úpravy uplatňují, tak učiní po 
konzultaci s odborníky na aktivní mobilitu 
a s občanskou společností.

Pozměňovací návrh 188

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) na obecních prostorách určených 
pro parkování jízdních kol je na každých 
10 parkovacích míst pro jízdní kola 
navrženo přinejmenším jedno parkovací 
místo pro jízdní kola s většími rozměry než 
standardní jízdní kola, jako jsou nákladní 
kola, tříkolky a jízdní kola s přívěsy;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 189

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) nejméně dvě parkovací místa pro 
jízdní kola na každou bytovou jednotku.

vypouští se

Pozměňovací návrh 190

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

parkoviště s budovou fyzicky sousedí 
a u větších renovací se renovační opatření 
týkají i parkoviště či elektrických rozvodů 
parkoviště.

parkoviště je uvnitř budovy nebo s ní 
fyzicky sousedí a u větších renovací se 
renovační opatření týkají i parkoviště či 
elektrických rozvodů parkoviště.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 191

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby byla kabeláž 
dimenzována tak, aby umožňovala 
současné využití dobíjecích stanic na všech 
parkovacích místech. Pokud v případě větší 
renovace není možné zajistit dvě parkovací 
místa pro jízdní kola na každou bytovou 
jednotku, zajistí členské státy co nejvyšší 
vhodný počet těchto parkovacích míst.

Členské státy zajistí, aby byla kabeláž a 
elektroinstalace dimenzována tak, aby 
umožňovala ekonomicky optimalizované 
současné využití dobíjecích stanic na všech 
parkovacích místech. Pokud v případě větší 
renovace není možné zajistit dvě parkovací 
místa pro jízdní kola na každou bytovou 
jednotku, zajistí členské státy co nejvyšší 
vhodný počet těchto parkovacích míst.

Pozměňovací návrh 192

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy se mohou rozhodnout 
nepoužít odstavce 1, 2 a 4 na konkrétní 
kategorie budov v případě, že požadovaná 
kabeláž by závisela na izolovaných 
mikrosoustavách nebo se budovy nacházejí 
v nejvzdálenějších regionech ve smyslu 
článku 349 Smlouvy o fungování EU, 
pokud by to mělo za důsledek zásadní 
problémy pro provoz místní energetické 
soustavy a ohrožení stability místní sítě.

5. Členské státy se mohou rozhodnout 
nepoužít odstavce 1, 2 a 4 na konkrétní 
kategorie budov v případě, že požadovaná 
kabeláž by závisela na izolovaných 
mikrosoustavách nebo se budovy nacházejí 
v nejvzdálenějších regionech ve smyslu 
článku 349 Smlouvy o fungování EU, 
pokud by to mělo za důsledek zásadní 
problémy pro provoz místní energetické 
soustavy a ohrožení stability místní sítě, 
přičemž zváží instalace zařízení pro 
skladování energie.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 193

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Stávající soukromé dobíjecí stanice 
a dobíjecí stanice uvedené v odstavcích 1, 
2 a 4 podléhají posouzení regulačním 
orgánem po konzultaci s příslušnými 
zúčastněnými stranami, jako jsou 
provozovatelé distribučních soustav, 
provozovatelé elektromobility a agregátoři 
flexibility, s cílem určit, zda jsou instalace 
obousměrných dobíjecích funkcí a 
podpůrných zařízení pro skladování 
energie vhodná.

Pozměňovací návrh 194

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 8 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž je dotčeno právo členských států 
upravující majetkové a nájemní poměry, 
stanoví členské státy opatření v zájmu 
jednoduššího zavádění dobíjecích stanic 
v nových i stávajících obytných i jiných 
než obytných budovách a odstraní 
regulační překážky, mj. v případě 
povolovacích a schvalovacích postupů. 
Členské státy odstraní překážky bránící 
instalaci dobíjecích stanic v obytných 
budovách s parkovacími místy, zejména 
nutnost získat souhlas pronajímatele nebo 
spoluvlastníků pro soukromou dobíjecí 
stanici pro vlastní potřebu.

Aniž je dotčeno právo členských států 
upravující majetkové a nájemní poměry, 
stanoví členské státy opatření v zájmu 
jednoduššího zavádění dobíjecích stanic a 
parkovacích míst pro jízdní kola v nových 
i stávajících obytných i jiných než 
obytných budovách a odstraní regulační 
překážky, mj. v případě povolovacích 
a schvalovacích postupů. Členské státy 
odstraní překážky bránící instalaci 
dobíjecích stanic a vytvoření parkovacích 
míst pro jízdní kola v obytných budovách 
a/nebo bytových prostorách s parkovacími 
místy, zejména nutnost získat souhlas 
pronajímatele nebo spoluvlastníků pro 
soukromou dobíjecí stanici pro vlastní 
potřebu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 195

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 8 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí dostupnost technické 
pomoci pro vlastníky a nájemce budov, 
kteří si přejí instalovat dobíjecí stanice.

Členské státy zajistí dostupnost technické 
pomoci pro vlastníky a nájemce budov, 
kteří si přejí instalovat dobíjecí stanice a 
zřizovat parkovací místa pro jízdní kola.

Pozměňovací návrh 196

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy zajistí soudržnost 
politik pro budovy, tzv. měkkou mobilitu 

9. Členské státy zajistí soudržnost 
politik pro budovy, aktivní mobilitu 
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a zelenou mobilitu a pro územní plánování. a zelenou mobilitu a pro územní plánování. 
Členské státy provedou změny stávajících 
stavebních předpisů týkající se 
technických požadavků na zřízení 
parkovacích míst pro jízdní kola ve všech 
nových obytných a jiných než obytných 
budovách.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 197

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zajistí, aby vlastníci, nájemci 
a správci budov měli přímý přístup k 
údajům svých systémů budov. Na jejich 
žádost se přístup nebo údaje poskytnou 
třetí straně. Členské státy usnadňují plnou 
interoperabilitu služeb a výměny údajů v 
rámci Unie v souladu s odstavcem 6.

Členské státy zajistí, aby vlastníci, nájemci 
a správci budov měli přímý přístup k 
údajům příslušných systémů budov. Na 
jejich odůvodněnou žádost se přístup nebo 
údaje poskytnou třetí straně. Členské státy 
usnadňují plnou interoperabilitu služeb a 
výměny údajů v rámci Unie v souladu s 
odstavcem 6.

Pozměňovací návrh 198

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme prováděcí akty, 
jimiž upřesní požadavky na interoperabilitu 
a nediskriminační a transparentní postupy 
pro přístup k údajům. Tyto prováděcí akty 
se přijímají poradním postupem podle 
čl. 30 odst. 2.

5. Komise přijme prováděcí akty, 
jimiž upřesní požadavky na interoperabilitu 
a nediskriminační a transparentní postupy 
pro přístup k údajům. Tyto prováděcí akty 
se přijímají poradním postupem podle 
čl. 30 odst. 2 do 31. prosince 2023. 
Vypracuje se konzultační strategie, která 
stanoví cíle konzultace, cílové zúčastněné 
strany a konzultační činnosti pro přípravu 
prováděcích aktů.
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Pozměňovací návrh 199

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí odpovídající 
financování, podpůrná opatření a další 
nástroje schopné řešit překážky trhu a 
stimulovat nezbytné investice do 
energetických renovací v souladu s 
vnitrostátním plánem renovace budov a za 
účelem transformace fondu budov na 
budovy s nulovými emisemi do roku 2050.

1. Členské státy zajistí odpovídající 
dotace a systémy financování, podpůrná 
opatření a další nástroje uzpůsobené 
potřebám vlastníků a nájemců budov, 
schopné řešit překážky trhu a stimulovat 
nezbytné investice dorozsáhlých 
energetických renovací, a do staveb s 
nízkými emisemi během životního cyklu 
využívajících čistou energii v souladu s 
vnitrostátním plánem renovace budov a za 
účelem transformace fondu budov na 
budovy s nulovými emisemi do roku 2050 
a s cílem dosáhnout vysoké úrovně 
oběhovosti. V případě rozsáhlé renovace 
obytných budov, které stojí více než 50 % 
hodnoty budovy nebo její ucelené části, 
členské státy stanoví zvláštní 
mechanismus financování. Přednost mají 
domácnosti s nízkými a středními příjmy, 
zranitelní zákazníci, včetně konečných 
uživatelů, osoby ohrožené energetickou 
chudobou, či jí čelící, a osoby žijící v 
sociálním bydlení.

Pozměňovací návrh 200

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Na podporu mobilizace investic 
členské státy prosazují zavádění 
podpůrných finančních nástrojů, jako jsou 
úvěry na energetickou účinnost a hypotéky 
na renovace budov, smlouvy o 
energetických službách, daňové pobídky, 
systémy financování z daní a z účtů, 
záruční fondy, fondy zaměřené na rozsáhlé 

4. Na podporu mobilizace investic 
členské státy prosazují zavádění 
podpůrných finančních nástrojů, jako jsou 
úvěry na energetickou účinnost a hypotéky 
na renovace budov, smlouvy o 
energetických službách, finanční systémy 
„pay as you save“ (průběžné splácení), 
daňové pobídky v závislosti na pozitivním 
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renovace, fondy zaměřené na renovace s 
významnou minimální prahovou hodnotou 
cílených úspor energie a normy 
hypotečního portfolia. Směrují investice do 
energeticky účinného veřejného fondu 
budov v souladu s pokyny Eurostatu k 
zaznamenávání smluv o energetických 
službách na účtech vládních institucí.

vývoji certifikátu energetické účinnosti 
budovy, která chce tuto pobídku využít, 
systémy financování z daní a z účtů, 
záruční fondy, fondy zaměřené na rozsáhlé 
renovace, fondy zaměřené na renovace s 
významnou minimální prahovou hodnotou 
cílených úspor energie, jakož i normy 
hypotečního portfolia a ekonomické 
nástroje s cílem poskytnout pobídky pro 
uplatňování principů dostatečnosti a 
oběhovosti, jako je komplexní seznam 
stanovený v příloze II. Směrují investice 
do energeticky účinného veřejného fondu 
budov v souladu s pokyny Eurostatu k 
zaznamenávání smluv o energetických 
službách na účtech vládních institucí. 
Členské státy zajistí, aby informace o 
dostupném financování a finančních 
nástrojích byly zpřístupněny veřejnosti 
snadno přístupným a transparentním 
způsobem.

Pozměňovací návrh 201

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy usnadňují agregaci projektů, 
aby umožnily přístup investorů a souborná 
řešení pro potenciální klienty.

Členské státy usnadňují agregaci projektů, 
aby umožnily přístup investorů a souborná 
řešení pro potenciální klienty. Členské 
státy poskytují podporu místním 
iniciativám, jako jsou programy renovace 
vedené občany a programy dekarbonizace 
vytápění a chlazení na úrovni sousedství 
nebo obcí.

Pozměňovací návrh 202

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy přijmou opatření, která Členské státy přijmou opatření, která 
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zajistí, aby úvěrové produkty v oblasti 
energetické účinnosti určené na renovace 
budov byly finančními institucemi 
nabízeny široce a nediskriminačně a aby 
byly pro spotřebitele viditelné a přístupné. 
Členské státy zajistí, aby banky a další 
finanční instituce a investoři dostávali 
informace o možnostech účasti na 
financování zlepšení energetické 
náročnosti budov.

zajistí, aby úvěrové produkty v oblasti 
energetické účinnosti určené na renovace 
budov byly finančními institucemi 
nabízeny široce a nediskriminačně a aby 
byly pro spotřebitele viditelné a přístupné. 
Členské státy zajistí, aby banky a další 
finanční instituce a investoři dostávali 
informace o možnostech podílet se na 
financování snižování energetické 
náročnosti budov a vyvíjet zvláštní 
produkty pro domáctnosti s nízkými a 
středními příjmy, zranitelné zákazníky, 
včetně konečných uživatelů, osoby, které 
čelí energetické chudobě či jsou jí 
ohroženy a osoby žijící v sociálních 
bytech.

Pozměňovací návrh 203

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy zajistí, aby byly 
zřízeny nástroje technické pomoci – mimo 
jiné prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst – zaměřené na všechny 
subjekty zapojené do renovací budov, 
včetně vlastníků bytů a domů a správních, 
finančních a hospodářských subjektů, 
včetně malých a středních podniků.

6. Členské státy zajistí, aby byly 
zřízeny nástroje technické pomoci – mimo 
jiné prostřednictvím jednotných 
kontaktních míst zahrnujících veškeré 
služby – zaměřené na všechny subjekty 
zapojené do renovací budov, včetně 
vlastníků bytů a domů a správních, 
finančních a hospodářských subjektů, 
včetně malých a středních podniků.

Členské státy zajistí fungování alespoň 
jednoho kontaktního místa pro každý 
region v celé Unii. Komise úzce 
spolupracuje s Evropskou investiční 
bankou, členskými státy a regiony s cílem 
zajistit kontinuitu financování pro 
jednotná kontaktní místa po celou dobu 
trvání renovační vlny.

Pozměňovací návrh 204

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy prioritně přidělují část 
Evropského sociálního fondu na 
zvyšování kvalifikace dělníků v oblasti 
energetické účinnosti ve stavebnictví, 
včetně udržitelných pracovních technik a 
zaměření na zdravotní aspekty, jako je 
azbest. Členské státy zřídí registry svých 
odborníků v oblasti stavebního 
hodnotového řetězce s podrobnými údaji o 
dostupnosti dovedností a kvalifikovaných 
odborníků na trhu. Tyto registry se 
každoročně aktualizují a jejich údaje jsou 
veřejně přístupné.

Pozměňovací návrh 205

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Komise v souladu s článkem 2 této 
směrnice vypracuje společnou normu 
Unie pro finanční systémy „Pay-as-you-
Save“ (průběžné splácení), která stanoví 
povinné minimální požadavky na veřejné 
a soukromé subjekty.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 206

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 9 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Členské státy zajistí provázanost 
svých finančních opatření 
v oblasti snižování energetické náročnosti 
při renovacích budov se zamýšlenými nebo 

9. Členské státy zajistí provázanost 
svých finančních opatření na jasné snížení 
energetické náročnosti budov doložené 
náležitými certifikáty, což umožní 



PE731.545v03-00 106/140 AD\1268024CS.docx

CS

již dosaženými úsporami energie 
stanovenými podle jednoho či více z těchto 
kritérií:

snižování energetické náročnosti při 
renovacích budov se zamýšlenými a již 
dosaženými úsporami energie stanovenými 
podle jednoho či více z těchto kritérií:

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 207

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) energetická náročnost zařízení či 
materiálu použitých k renovaci; v tomto 
případě má být zařízení či materiál použitý 
k renovaci instalován osobami s příslušnou 
úrovní certifikace či kvalifikace a musí 
splňovat minimální požadavky na 
energetickou náročnost prvků budov;

a) energetická náročnost zařízení či 
materiálu použitých k renovaci; v tomto 
případě má být zařízení či materiál použitý 
k renovaci instalován osobami s příslušnou 
úrovní certifikace či kvalifikace a musí 
splňovat minimální požadavky na nižší 
energetickou náročnost budov, pokud jde o 
zlepšené výsledky energetické spotřeby 
budovy;

Odůvodnění

Financial measures are paramount to stimulate the energy renovation market. Such 
supportive measures have to go beyond the system of energy-savings obligations. (since 
energy savings obligation usually target commoditized products and not look at the overall 
performance/management of building). A report by the Building Performance Institute in 
Europe found that a combination of different tools may be more effective than single 
measures over the long-term. Attention shall be paid to the effective leverage of public money 
spend on energy efficiency measures in buildings. A recent study by the European Court of 
Auditors show that it is not possible to know how much energy will have been saved by 
investing a total of €6.6 billion of 2014-2020 public spending in residential buildings at EU 
level since the cost-effectiveness of the investments have not been measured.

Pozměňovací návrh 208

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 9 – písm. d a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) výsledky monitorování ex post; 

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 209

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 9 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) výsledky s ohledem na ukazatel 
připravenosti pro chytrá řešení;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 210

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 9 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) zlepšení kvality vnitřního 
prostředí.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 211

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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10. Nejpozději od 1. ledna 2027 
členské státy neposkytují finanční pobídky 
na instalaci kotlů na fosilní paliva, s 
výjimkou kotlů vybraných pro investice 
před rokem 2027 v souladu s čl. 7 odst. 1 
písm. h) bodem i) třetí odrážkou nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/105845 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti a s 
článkem 73 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/211546 o 
strategických plánech SZP.

10. Nejpozději od 1. ledna 2024 
členské státy neposkytují finanční pobídky 
na instalaci kotlů, které nemají 
certifikát dokládající využití energie z 
obnovitelných a dekarbonizovaných 
zdrojů energie a které používají fosilní 
paliva, s výjimkou kotlů vybraných pro 
investice před rokem 2024 v souladu s čl. 7 
odst. 1 písm. h) bodem i) třetí odrážkou 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1058 o Evropském fondu pro 
regionální rozvoj a o Fondu soudržnosti a s 
článkem 73 nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2021/2115 o 
strategických plánech SZP.

Kotle, které mají být instalovány v 
kombinaci s obnovitelnými technologiemi 
(nikoli „samostatné“), musí být vždy pro 
pobídky způsobilé.

__________________ __________________
45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti (Úř. věst. L 231, 
30.6.2021, s. 60).

45 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/1058 ze dne 24. června 2021 
o Evropském fondu pro regionální rozvoj 
a o Fondu soudržnosti (Úř. věst. L 231, 
30.6.2021, s. 60).

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, 
kterým se stanoví pravidla podpory pro 
strategické plány, jež mají být vypracovány 
členskými státy v rámci společné 
zemědělské politiky (strategické plány 
SZP) a financovány Evropským 
zemědělským záručním fondem (EZZF) a 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se 
zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) 
č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, 
s. 1).

46 Nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2021/2115 ze dne 2. prosince 2021, 
kterým se stanoví pravidla podpory pro 
strategické plány, jež mají být vypracovány 
členskými státy v rámci společné 
zemědělské politiky (strategické plány 
SZP) a financovány Evropským 
zemědělským záručním fondem (EZZF) a 
Evropským zemědělským fondem pro 
rozvoj venkova (EZFRV), a kterým se 
zrušují nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) 
č. 1307/2013 (Úř. věst. L 435, 6.12.2021, 
s. 1).

Odůvodnění

Amendment necessary for pressing reasons relating to the internal logic of the text. While 
accelerating fuel switching in buildings is essential, all technologies ready to use renewable 
and decarbonise energy should be able to contribute to buildings' decarbonisation. It is 
important to distinguish between technologies and the fuels they utilise: boilers on the market 
today can already use 100 % renewable energies (biomethane)  and variable shares of 
hydrogen. It is essential to ensure that boilers that work in combination with renewable-based 
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technologies and support the increasing uptake of renewable energy, such as hybrid heaters 
and solar thermal systems, remain fully eligible for incentives.

Pozměňovací návrh 212

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. Členské státy neposkytnou žádné 
finanční pobídky pro instalaci určitých 
typů zdrojů tepla v zónách a 
aglomeracích, kde by to mohlo vést k 
nepřiměřeným nákladům, s cílem zajistit, 
aby koncentrace PM2.5 ve vnějším 
ovzduší nepřekračovaly cílovou hodnotu v 
souladu se směrnicí 2008/50/ES, nebo v 
zónách a aglomeracích, kde bylo 
překročení naměřeno, s cílem zajistit 
vysokou úroveň ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví.

Odůvodnění

Zajištění součinnosti a soudržnosti s acquis v oblasti životního prostředí, pokud jde o kvalitu 
ovzduší. Znečištění ovzduší je odpovědné za stovky tisíc úmrtí v EU. Renovační vlna a 
vyčleněné finanční prostředky by neměly zhoršovat problém znečištění ovzduší a měly by 
zajistit pouze oboustranně výhodná řešení.

Pozměňovací návrh 213

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podněcují rozsáhlé renovace 
a významné programy, které se zabývají 
vysokým počtem budov a vedou k 
celkovému snížení spotřeby primární 
energie alespoň o 30 %, prostřednictvím 
vyšší finanční, fiskální, administrativní a 
technické podpory.

Členské státy prioritně podporují rozsáhlé 
renovace a významné programy, které se 
zabývají vysokým počtem budov a vedou k 
celkovému snížení spotřeby primární 
energie alespoň o 40 %, prostřednictvím 
vyšší finanční, fiskální, administrativní a 
technické podpory. Členské státy zajistí, 
aby důkladná nebo postupná důkladná 
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renovace, kterými se budovy zařadí do 
třídy A nebo B - pokud A není technicky 
udržitelné –, obdržely nejvyšší míru 
veřejného financování.

Pozměňovací návrh 214

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Finanční pobídky se přednostně 
zaměřují na zranitelné domácnosti, osoby 
postižené energetickou chudobou a osoby 
žijící v sociálním bydlení v souladu s 
článkem 22 směrnice (EU).../… 
[přepracované směrnice o energetické 
účinnosti].

12. Finanční pobídky se přednostně 
zaměřují na domácnosti s nízkými a 
středními příjmy, zranitelné zákazníky, 
včetně konečných uživatelů, osoby čelící 
energetické chudobě, či které jsou jí 
ohroženy, a osoby žijící v sociálním 
bydlení v souladu s článkem 22 směrnice 
(EU).../…  [přepracované směrnice o 
energetické účinnosti]. Členské státy 
zajistí, aby tito spotřebitelé měli prospěch 
z nákladově neutrálních renovačních 
programů.

Pozměňovací návrh 215

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Při poskytování finančních 
pobídek, jež jsou určeny vlastníkům budov 
nebo jejich ucelených částí na renovaci 
pronajímaných budov nebo jejich 
ucelených částí, členské státy zajistí, aby z 
finančních pobídek měli prospěch jak 
vlastníci, tak nájemci, a to zejména 
poskytováním podpory nájemného nebo 
stanovením stropů pro zvýšení nájemného.

13. Při poskytování finančních 
pobídek, jež jsou určeny vlastníkům budov 
nebo jejich ucelených částí na renovaci 
pronajímaných budov nebo jejich 
ucelených částí, členské státy zajistí, aby 
z finančních pobídek měli prospěch jak 
vlastníci, tak nájemci, a to zejména 
poskytováním podpory nájemného nebo 
zavedením podmíněnosti finančních 
systémů typu „pay as you save“ (průběžné 
splácení) v souladu s článkem 2 této 
směrnice pro zvýšení nájemného, která 
zaručí, že zvýšení nájemného nepřekročí 
úspory plynoucí z úspor energie při 
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renovaci. Zavádějí účinné sociální 
ochranná opatření a záruky, zejména na 
ochranu zranitelných domácností a 
domácností trpících energetickou 
chudobou.

Pozměňovací návrh 216

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví nezbytná opatření za 
účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov.

Členské státy stanoví nezbytná opatření za 
účelem zavedení systému certifikace 
energetické náročnosti budov s cílem 
pokrýt nejpozději do roku 2035 celý fond 
budov cenově dostupným a účinným 
způsobem.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 217

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikát energetické náročnosti musí 
obsahovat energetickou náročnost 
budovy vyjádřenou číselným ukazatelem 
spotřeby primární energie v kWh/(m².r) a 
referenční hodnoty, jako jsou minimální 
požadavky na energetickou náročnost , 
minimální normy energetické náročnosti, 
požadavky na budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie a požadavky na budovy 
s nulovými emisemi, , a umožňovat tak 
vlastníkům nebo nájemcům budovy nebo 
ucelené části budovy porovnání a 
posouzení její energetické náročnosti.

Certifikát energetické náročnosti musí 
obsahovat energetickou náročnost 
budovy vyjádřenou číselným ukazatelem 
spotřeby primární a konečné energie v 
kWh/(m².r) a referenční hodnoty, jako jsou 
minimální požadavky na energetickou 
náročnost, minimální normy energetické 
náročnosti, požadavky na budovy s téměř 
nulovou spotřebou energie a požadavky na 
budovy s nulovými emisemi, , a 
umožňovat tak vlastníkům nebo nájemcům 
budovy nebo ucelené části budovy 
porovnání a posouzení její energetické 
náročnosti.
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Pozměňovací návrh 218

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do 31. prosince 2025 se 
certifikát energetické náročnosti 
vyhotovuje v souladu se vzorem 
stanoveným v příloze V. Uvádí třídu 
energetické náročnosti budovy na uzavřené 
stupnici používající výhradně písmena od 
A do G. Písmeno A odpovídá budovám s 
nulovými emisemi podle definice v čl. 2 
bodě 2 a písmeno G odpovídá 15 % 
energeticky nejnáročnějších budov ve 
vnitrostátním fondu budov v době zavedení 
stupnice. Členské státy zajistí, aby pokud 
jde o zbývající třídy energetické náročnosti 
(B až F), byly ukazatele energetické 
náročnosti pro jednotlivé třídy rovnoměrně 
rozděleny do pásem. Členské státy zajistí 
společnou vizuální identitu certifikátů 
energetické náročnosti na svém území.

2. Nejpozději do 31. prosince 2025 se 
certifikát energetické náročnosti 
vyhotovuje v souladu se vzorem 
stanoveným v příloze V. Uvádí třídu 
energetické náročnosti budovy na uzavřené 
stupnici používající výhradně písmena od 
A do G. Písmeno A odpovídá budovám s 
nulovými emisemi podle definice v čl. 2 
bodě 2 a písmeno G odpovídá minimálně 
15 % energeticky nejnáročnějších budov ve 
vnitrostátním fondu budov v době zavedení 
stupnice. Členské státy zajistí, aby pokud 
jde o zbývající třídy energetické náročnosti 
(B až F), byly ukazatele energetické 
náročnosti pro jednotlivé třídy rovnoměrně 
rozděleny do pásem. Členské státy zajistí 
společnou vizuální identitu certifikátů 
energetické náročnosti na svém území. 
Členské státy doplní další třídu A+, aby 
odpovídala budovám s pozitivní spotřebou 
energie, aniž jsou dotčeny budovy s 
nulovými emisemi, jak jsou definovány v 
článku 2 této směrnice. Členské státy 
nastaví písmeno ve středních třídách tak, 
aby odpovídalo úrovním výkonnosti 
umožňujícím minimální kapacitu odezvy 
na straně poptávky, což odráží zavedení 
dostatečné účinnosti pláště nejpozději do 
roku 2035 u obytných budov a do roku 
2032 u jiných než obytných budov. Tato 
obálka musí být vhodná buď pro instalaci 
flexibilních elektrických systémů vytápění, 
ohřevu vody a klimatizace, nebo pro 
připojení k nízkoteplotnímu dálkovému 
vytápění, aby byla umožněna tepelná 
pohodlí a flexibilní provoz elektrických 
sítí. Komise vydá podrobné pokyny 
týkající se certifikátů energetické 
náročnosti, včetně vzoru se společnou 
vizuální identitou a společným logem, v 
souladu s přílohou V s cílem zlepšit jejich 
kvalitu a zajistit důvěryhodnost a 
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srovnatelnost údajů v celé Unii.

Pozměňovací návrh 219

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí kvalitu, 
spolehlivost a finanční dostupnost 
certifikátů energetické náročnosti. Zajistí, 
aby certifikáty energetické náročnosti 
vydávali nezávislí odborníci po návštěvě 
na místě.

3. Členské státy zajistí kvalitu, 
spolehlivost a finanční dostupnost 
certifikátů energetické náročnosti. Zajistí, 
aby certifikáty energetické náročnosti byly 
cenově dostupné pro domácnosti s 
nízkými příjmy a pro všechny jednotky 
používané jako jediné bydliště, aniž jsou 
dotčena kritéria příjmu, a aby byly 
vydávány kvalifikovanými a nezávislými 
odborníky po návštěvě na místě a aby vzor 
certifikátů energetické náročnosti byl 
založen na jasných logech, piktogramech 
a snadno čitelných oddílech uvádějících 
rozsah předpokládaných nákladů.
Po přijetí aktu v přenesené pravomoci v 
souladu s článkem 7 obsahují certifikáty 
energetické náročnosti komplexním 
způsobem dodatečné informace o 
potenciálu globálního oteplování v 
souladu s článkem 7 pro nové budovy a 
budovy vlastněné, provozované nebo 
užívané orgány a agenturami Unie s cílem 
dosáhnout jednoduchého a jednotného 
certifikátu.

Pozměňovací návrh 220

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Certifikát energetické náročnosti obsahuje 
doporučení na snížení energetické 
náročnosti a provozních emisí 
skleníkových plynů budovy nebo ucelené 
části budovy, které je optimální nebo 

Certifikát energetické náročnosti obsahuje 
doporučení pro nákladově efektivní 
zlepšení energetické náročnostia snížení 
emisí skleníkových plynů budovy nebo 
ucelené části budovy, pokudjiž budova 
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efektivní vzhledem k vynaloženým 
nákladům, pokud již budova nebo ucelená 
část budovy nesplňuje příslušnou normu 
pro budovy s nulovými emisemi .

nebo její ucelené části splňuje příslušnou 
normu pro budovy s nulovými emisemi, a 
zlepšení skóre ukazatele připravenosti pro 
chytrá řešení u budov, které musí být 
vybaveny ukazatelem, jak vyžaduje článek 
13 této směrnice.

Pozměňovací návrh 221

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
uvádět odhad úspor energie a snížení 
provozních emisí skleníkových plynů. 
Mohou udávat odhad rozsahu období 
návratnosti nebo nákladů a výnosů po dobu 
jejího ekonomického životního cyklu.

5. Doporučení obsažená v certifikátu 
energetické náročnosti musí být pro 
konkrétní budovu technicky proveditelná a 
uvádět odhad úspor energie a snížení emisí 
skleníkových plynů. Udávají odhad 
rozsahu období návratnosti nebo nákladů 
a výnosů po dobu jejího ekonomického 
životního cyklu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 222

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Doporučení zahrnují posouzení 
toho, zda lze otopnou soustavu nebo 
klimatizační systém přizpůsobit tak, aby 
fungovaly při účinnějším nastavení teploty, 
jako v případě nízkoteplotních zářičů pro 
teplovodní otopné soustavy, včetně 
požadovaného návrhu tepelného výkonu a 
požadavků na teplotu/průtok.

6. Doporučení musí obsahovat dobře 
zobrazený údaj o zbývající životnosti 
systémů vytápění vnitřních prostorů a 
vody a klimatizačních systémů a posouzení 
toho, zda lze ohřev prostoru a vodu nebo 
klimatizační systém přizpůsobit tak, aby 
fungovaly při účinnějším nastavení teploty, 
jako jsou nízkoteplotní zářiče pro systémy 
vytápění založené na vodě, včetně 
požadovaného návrhu požadavků na 
tepelný výkon a teplotu/tok.
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Pozměňovací návrh 223

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Platnost certifikátu energetické 
náročnosti nesmí překročit pět let. U budov 
s třídou energetické náročnosti A, B nebo 
C stanovenou v souladu s odstavcem 2 
však platnost certifikátu energetické 
náročnosti nepřekročí deset let.

10. Platnost certifikátu energetické 
náročnosti nesmí překročit sedm let. U 
budov s třídou energetické náročnosti A, B 
nebo C stanovenou v souladu s 
odstavcem 2 však platnost certifikátu 
energetické náročnosti nepřekročí deset let.

Pozměňovací návrh 224

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 11 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví zjednodušené 
postupy pro aktualizaci certifikátu 
energetické náročnosti, pokud se 
modernizují pouze jednotlivé prvky 
(jednotlivá nebo samostatná opatření).

Členské státy zpřístupní zjednodušené 
postupy pro aktualizaci certifikátu 
energetické náročnosti, pokud jsou 
modernizovány pouze jednotlivé prvky 
(jednorázová nebo samostatná opatření) s 
cílem snížit náklady na vydání 
aktualizovaného certifikátu.

Pozměňovací návrh 225

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 11 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví zjednodušené 
postupy pro aktualizaci certifikátu 
energetické náročnosti, pokud se zavádí 
opatření uvedená v pasu pro renovaci 
budovy.

Členské státy zpřístupní zjednodušené 
postupy pro aktualizaci certifikátu 
energetické náročnosti, pokud jsou 
zavedena opatření uvedená v renovačním 
pasu s cílem snížit náklady na vydání 
aktualizovaného certifikátu, nebo v 
případech používání digitálního dvojčete 
budovy, s cílem snížit náklady na vydání 
aktualizovaného certifikátu. 
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Pozměňovací návrh 226

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a. Kromě rámce certifikátů 
energetické náročnosti uvedeného v tomto 
článku stanoví členské státy normy pro 
různé typy budov, jakož i maximální limity 
energetické potřeby na vytápění, které by 
umožnily vytápění budov nízkoteplotním 
vytápěním nejpozději do 31. prosince 
2025. Komise zveřejní pokyny pro 
vypracování takové metriky.

Pozměňovací návrh 227

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) budovy nebo ucelené části budov 
při výstavbě, po větší renovaci, při prodeji 
nebo pronájmu novému nájemci nebo při 
obnovení nájemní smlouvy a

a) budovy nebo ucelené části budov, 
které jsou postaveny, prošly větší renovací, 
jsou prodány nebo pronajaty novému 
nájemci a dále

Pozměňovací návrh 228

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy vyžadují, aby při 
výstavbě, prodeji nebo pronájmu budov 
nebo ucelených částí budov nebo při 
obnovení nájemní smlouvy byl 
potenciálnímu nájemci nebo kupujícímu 
předložen certifikát energetické náročnosti 
a aby kupujícímu nebo nájemci byl 
certifikát energetické náročnosti předán.

2. Členské státy vyžadují, aby při 
výstavbě, prodeji nebo pronájmu budov 
nebo ucelených částí budov byl certifikát 
energetické náročnosti předložen 
potenciálnímu nájemci nebo kupujícímu a 
předán kupujícímu nebo nájemci.
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Pozměňovací návrh 229

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise do 30. června 2024 přijme 
prováděcí akt se společným vzorem pro 
předávání informací středisku pro 
sledování fondu budov.

Komise do 30. června 2024 přijme 
prováděcí akt se společným vzorem pro 
předávání informací středisku pro 
sledování fondu budov. Do tohoto data 
členské státy na základě pokynů Komise 
zahájí v souladu se směrnicí o energetické 
účinnosti audit stavu zásob v Unii s cílem 
určit, kde se nacházejí zranitelné oblasti s 
nízkými socioekonomickými ukazateli a 
budovy s nízkou energetickou náročností. 
Tímto způsobem se úsilí o hospodářskou a 
odbornou podporu zaměří na 
nejzranitelnější společnost a podpoří 
zvýšení míry renovace budov v Unii, 
spravedlivé a harmonizované pro všechny 
členské státy v Unii.

Pozměňovací návrh 230

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Počínaje druhým rokem po 
vyhlášení této směrnice zveřejní Komise 
každé dva roky souhrnnou zprávu o 
situaci a pokroku fondu budov Unie na 
místní, regionální a celostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 231

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systém inspekcí zahrnuje posouzení 
dimenzování ventilačního systému 
vzhledem k požadavkům na danou budovu 

Systém inspekcí zahrnuje posouzení 
dimenzování ventilačního systému 
vzhledem k požadavkům na danou budovu 
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a zohlednění schopností ventilačního 
systému optimalizovat výkon v typických 
či průměrných provozních podmínkách.

a zohlednění schopností ventilačního 
systému optimalizovat výkon v typických 
či průměrných provozních podmínkách. 
Součástí inspekcí je také posouzení kvality 
vnitřního ovzduší.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 232

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy stanoví požadavky s cílem 
zajistit, aby jiné než obytné budovy 
s otopnou soustavou či kombinovaným 
systémem pro vytápění a větrání prostor 
o jmenovitém výkonu vyšším než 290 kW 
byly v technicky a ekonomicky 
proveditelných případech do 31. prosince 
2024 vybaveny systémy automatizace 
a kontroly budov. Prahová hodnota 
jmenovitého výkonu se do 31. prosince 
2029 sníží na 70 kW.

Členské státy stanoví požadavky scílem 
zajistit, aby v případech, kdy je to 
technicky a ekonomicky proveditelné, byly 
nebytové budovy se jmenovitým výkonem 
otopných soustav, chladicích systémů nebo 
systémů kombinovaného vytápění, 
chlazení a větrání prostor nad 290 kW 
vybaveny systémy automatizace akontroly 
budov do 31. prosince 2024. Prahová 
hodnota jmenovitého výkonu se do 
31. prosince 2029 sníží na 70 kW.

Odůvodnění

Oblast působnosti (290 kW) ve stávající směrnici o energetické náročnosti budov se 
vypočítává s ohledem na vytápění a větrání prostor (čl. 14 odst. 4), ale zahrnuje také chlazení 
prostor (čl. 15 odst. 4). Navrhovaná revize neodpovídá stávajícím ustanovením systému 
automatizace a kontroly budov, která členské státy již provádějí.

Pozměňovací návrh 233

Návrh směrnice
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zpřístupní veřejnosti 
informace o odborné přípravě a 

2. Členské státy zajistí, aby 
certifikační nebo jim rovnocenné 
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o certifikacích. Členské státy zajistí, aby 
byly veřejnosti zpřístupněny buď 
pravidelně aktualizované seznamy 
kvalifikovaných nebo certifikovaných 
odborníků, nebo pravidelně aktualizované 
seznamy certifikovaných společností 
poskytujících služby takovýchto 
odborníků.

kvalifikační systémy pro nezávislé 
odborníky, kteří provádějí certifikaci 
energetické náročnosti budov, zřizují pasy 
pro renovace a provádějí hodnocení 
připravenosti na inteligentní systémy 
a inspekce otopných soustav 
a klimatizačních systémů, byly dostupné, 
cenově přijatelné a řádně fungující, 
a zpřístupní veřejnosti informace 
o možnostech odborné přípravy 
a certifikací. Členské státy zajistí, aby byly 
veřejnosti zpřístupněny buď pravidelně 
aktualizované seznamy kvalifikovaných 
nebo certifikovaných odborníků, nebo 
pravidelně aktualizované 
seznamy certifikovaných společností 
poskytujících služby takovýchto 
odborníků.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 234

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí odpovídající 
úroveň způsobilosti stavebních odborníků 
provádějících integrované renovační práce 
v souladu s článkem 26 [přepracované 
směrnice o energetické účinnosti].

1. Členské státy zajistí vnitrostátní 
plán rozvoje vysoce kvalifikovaných 
kompetencí pro odborníky v oblasti budov 
provádějící integrované renovační práce v 
souladu s článkem 26 [přepracované znění 
směrnice o energetické účinnosti].

Pozměňovací návrh 235

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy podporují programy 
pro rekvalifikační systémy pro 
zaměstnance v podnicích zabývajících se 
těžbou fosilních paliv, výrobou 
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a distribucí energie a energetickým 
účetnictvím, jejichž výroba energie 
a činnosti budou v souvislosti 
s dekarbonizačním úsilím Unie postupně 
ukončována. Takový přístup pozitivním 
způsobem integruje tyto důležité 
zúčastněné strany do procesu 
dekarbonizace energetického odvětví 
Unie.

Pozměňovací návrh 236

Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci tohoto přezkumu Komise posoudí, 
zda uplatňování této směrnice v kombinaci 
s dalšími legislativními nástroji, jež řeší 
energetickou účinnost budov a emise 
skleníkových plynů z nich, zejména 
prostřednictvím stanovení ceny uhlíku, 
přináší dostatečný pokrok k dosažení plně 
dekarbonizovaného fondu budov s 
nulovými emisemi do roku 2050, nebo zda 
je třeba zavést další závazná opatření na 
úrovni Unie, zejména povinné minimální 
normy energetické náročnosti pro celý fond 
budov. Komise rovněž posoudí, jak by 
členské státy mohly v politice Unie v 
oblasti budov a energetické účinnosti 
uplatňovat přístupy na úrovni okresů či 
městských částí a zároveň zajistit, aby 
každá budova splňovala minimální 
požadavky energetické náročnosti, 
například prostřednictvím plánů celkových 
renovací zahrnujících namísto jednotlivých 
budov vícero budov v určitém územním 
kontextu.

V rámci tohoto přezkumu Komise posoudí, 
zda uplatňování této směrnice v kombinaci 
s dalšími legislativními nástroji, jež řeší 
energetickou účinnost budov a emise 
skleníkových plynů z nich, zejména 
prostřednictvím stanovení ceny uhlíku, 
přináší dostatečný pokrok k dosažení plně 
dekarbonizovaného fondu budov s 
nulovými emisemi do roku 2050, nebo zda 
je třeba zavést další závazná opatření na 
úrovni Unie, zejména povinné minimální 
normy energetické náročnosti pro celý fond 
budov. Kromě toho je třeba uplatňovat 
holistický přístup ve všech územních 
měřítkách, včetně: v opatřeních na úrovni 
Unie by měla být zohledněna krajinná 
architektura, územní plánování, 
infrastruktura, design, čímž se podporují 
udržitelnější, inkluzivnější a inovativnější 
způsoby života v souladu s vývojem 
našeho zastavěného prostředí, s cílem 
přizpůsobit se novým potřebám a zajistit 
důstojné a kvalitní bydlení pro všechny. 
Komise rovněž posoudí, jak by členské 
státy mohly v politice Unie v oblasti budov 
a energetické účinnosti uplatňovat přístupy 
na úrovni okresů či městských částí a 
zároveň zajistit, aby každá budova 
splňovala minimální požadavky 
energetické náročnosti, například 
prostřednictvím plánů celkových renovací 
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zahrnujících namísto jednotlivých budov 
vícero budov v určitém územním kontextu.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 237

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření k informování vlastníků nebo 
nájemců budov nebo ucelených částí 
budov a všech příslušných účastníků trhu o 
různých metodách a praktických postupech 
ke snižování energetické náročnosti. 
Členské státy zejména přijmou nezbytná 
opatření k poskytování 
individualizovaných informací zranitelným 
domácnostem.

1. Členské státy schválí informační 
a osvětové kampaně s cílem podpořit 
zájem a podporu veřejnosti pro zlepšení 
směrnice o energetické účinnosti budov 
a přijmou nezbytná opatření k informování 
vlastníků nebo nájemců budov nebo 
ucelených částí budov a všech příslušných 
účastníků trhu o různých metodách 
a praktických postupech ke snižování 
energetické náročnosti. Členské státy 
zejména přijmou nezbytná opatření k 
poskytování informací přizpůsobených 
konkrétním potřebám zranitelných 
domácností, domácností trpících 
energetickou chudobou a osob žijících v 
sociálním bydlení, ve zranitelných 
oblastech v souladu se smernicí o 
energetické účinnosti, a k poskytování 
informací na úrovni sousedství s cílem 
oslovit tyto spotřebitele.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 238

Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 2 – pododstavec 1



PE731.545v03-00 122/140 AD\1268024CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti, zejména o jejich účelu a cílech, 
o nákladově efektivních opatřeních 
a případně o finančních nástrojích pro 
účely snížení energetické náročnosti 
budovy a o nahrazení kotlů na fosilní 
paliva udržitelnějšími alternativami. 
Členské státy poskytnou informace 
prostřednictvím přístupných 
a transparentních nástrojů pro poradenství, 
jako je poradenství v oblasti renovací 
a jednotná kontaktní místa.

Členské státy zejména poskytnou 
vlastníkům nebo nájemcům budov 
informace o certifikátech energetické 
náročnosti, zejména o jejich účelu a cílech, 
o nákladově efektivních opatřeních 
a případně o finančních nástrojích pro 
účely snížení energetické náročnosti 
budovy a o nahrazení kotlů na fosilní 
paliva udržitelnějšími alternativami. 
Členské státy poskytnou informace 
prostřednictvím přístupných 
a transparentních nástrojů pro poradenství, 
jako je poradenství v oblasti renovací 
a jednotná kontaktní místa. Přístup k těmto 
poradenským nástrojům je konkrétně 
přizpůsoben domácnostem s nízkým 
přimem, zranitelnéým domácnostem, 
domácnostem trpícím energetickou 
chudobou a osobám žijícím v sociálním 
bydlení.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 239

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena číselným ukazatelem spotřeby 
primární energie na jednotku referenční 
podlahové plochy za rok v kWh/(m2.r) pro 
účely certifikace energetické náročnosti 
a souladu s minimálními požadavky na 
energetickou náročnost. Metodika 
používaná pro stanovení energetické 
náročnosti budovy musí být transparentní 
a otevřená inovacím.

Energetická náročnost budovy musí být 
vyjádřena číselným ukazatelem spotřeby 
primární a konečné energie na 
jednotku referenční podlahové plochy za 
rok v kWh/(m².r) pro účely certifikace 
energetické náročnosti a souladu 
s minimálními požadavky na energetickou 
náročnost. Metodika používaná pro 
stanovení energetické náročnosti budovy 
musí být transparentní a otevřená 
inovacím.
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Odůvodnění

Změna nutná z naléhavých důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu, aby byl pro nájemníky 
srozumitelnější, a tím se podpořila energetická účinnost a renovace.

Pozměňovací návrh 240

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy popíší svou vnitrostátní 
metodiku výpočtu vycházející z přílohy 
A u hlavních evropských norem týkajících 
se energetické náročnosti budov , totiž EN 
ISO 52000-1, EN ISO 52003-1, EN ISO 
52010-1, EN ISO 52016-1, EN ISO 52018-
1, EN 16798-1 a EN 17423 nebo 
nahrazujících dokumentů . Toto ustanovení 
nepředstavuje právní kodifikaci těchto 
norem.

Členské státy popíší svou vnitrostátní 
metodiku výpočtu vycházející z přílohy 
A u hlavních evropských norem týkajících 
se energetické náročnosti budov, totiž EN 
ISO 52000-1, EN ISO 52003-1, EN ISO 
52010-1, EN ISO 52016-1, EN ISO 52018-
1, EN ISO 52120–1, EN 16798-1 a EN 
17423 nebo nahrazujících dokumentů. Toto 
ustanovení nepředstavuje právní kodifikaci 
těchto norem.

Odůvodnění

Dopad systémů automatizace a kontroly budov je zásadní pro energetickou náročnost budov. 
EN ISO 52120–1 je normou EPB v rámci mandátu M480 a poskytuje důležité vstupy pro 
výpočet energetické náročnosti budov. Navíc vzhledem k tomu, že se očekává nárůst 
elektrifikace budov, zvýší spotřeba energie nové elektrické zatížení.

Pozměňovací návrh 241

Návrh směrnice
Příloha I – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy mohou pro účely 
vyjádření energetické náročnosti určité 
budovy vymezit další číselné ukazatele 
celkové spotřeby primární energie 
z neobnovitelných a obnovitelných zdrojů 
a provozních emisí skleníkových plynů 
vyprodukovaných v kgCO2eq/(m2.r).

3. Členské státy pro účely vyjádření 
energetické náročnosti určité 
budovy vymezí další číselné ukazatele 
celkové spotřeby primární energie 
z neobnovitelných a obnovitelných zdrojů 
a provozních a obsažených emisí 
skleníkových plynů během předpokládané 
životnosti budovy.
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný k zajištění toho, aby se směrnice o energetické 
náročnosti budov vztahovala jak na energetickou náročnost, tak na snižování emisí 
skleníkových plynů, jak je uvedeno v čl. 1 odst. 1. Zahrnout další číselné ukazatele emisí 
skleníkových plynů (výroba a/nebo výstavba budov) do aspektů, které je třeba zvážit při 
posuzování energetické náročnosti budov, a povinnost poskytovat informace o složených 
emisích souvisejících s používáním stavebních výrobků a materiálů.

Pozměňovací návrh 242

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení pro vytápění a zásobování 
teplou vodou, včetně jejich izolačních 
vlastností;

b) zařízení pro vytápění a dodávky 
teplé vody, včetně jejich izolačních 
vlastností a vlastností rekuperace tepla;

Odůvodnění

Rekuperace tepla může být důležitou součástí opatření vedoucích k energetické účinnosti a 
úsporám energie, ale může být méně atraktivní, pokud se při výpočtu spotřeby energie budovy 
podle směrnice o energetické náročnosti budov nezohlední jejich přínos.

Pozměňovací návrh 243

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) kapacita instalovaných 
decentralizovaných zdrojů energie, včetně 
obnovitelných zdrojů energie na místě, 
obousměrné infrastruktury pro dobíjení 
elektrických vozidel, odezvy na straně 
poptávky a skladování;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.
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Pozměňovací návrh 244

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) vnitřní mikroklimatické podmínky, 
včetně návrhových hodnot vnitřního 
prostředí;

h) vnitřní mikroklimatické podmínky, 
včetně návrhových hodnot vnitřního 
prostředí a kvality vnitřního ovzduší;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se ventilace a veřejného 
zdraví.

Pozměňovací návrh 245

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) automatizace budov a technické 
schopnosti v oblasti správy budov za 
účelem monitorování, kontroly a 
optimalizace energetické náročnosti;

Odůvodnění

Monitorování je klíčové pro trvalé zlepšování energetické náročnosti, zejména pokud jde o 
vzestup dobíjecích stanic elektrických vozidel doma. Monitorování by obvykle mohlo vést v 
průměru k 10 % úsporám energie; energetické monitorování však ještě není ve stávající 
definici směrnice o energetické náročnosti budov uznáváno jako technický systém budov.

Pozměňovací návrh 246

Návrh směrnice
Příloha I – bod 4 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) účinnost elektrických zařízení 
(IECEN 60364–8–1).
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Odůvodnění

Za účelem pokrytí účinnosti elektrických zařízení by měla být zavedena povinnost 
minimalizovat energetické ztráty v elektrických instalacích spolu s požadavky na výkonnost 
těchto řešení v souladu se stávajícími a uznávanými normami (IEC EN 60364–8-1).

Pozměňovací návrh 247

Návrh směrnice
Příloha II – písm. a – první řádek

Znění navržené Komisí

Vzor vnitrostátních plánů renovace budov (uvedený v článku 3)
Článek 3 směrnice o energetické 

náročnosti budov
Povinné ukazatele Nepovinné ukazatele / 

poznámky
a) Přehled vnitrostátního fondu 
budov

Počet budov a celková 
podlahová plocha (m2):

Počet budov a 
celková podlahová 
plocha (m2):

– podle typu budovy 
(včetně veřejných 
budov a sociálního 
bydlení),

– podle stáří budovy,

– podle třídy 
energetické náročnosti,

– podle velikosti 
budovy,

– budovy s téměř 
nulovou spotřebou 
energie,

– podle klimatického 
pásma,

– energeticky 
nejnáročnější (včetně 
definice).

– demolice (počet a 
celková podlahová 
plocha).

Pozměňovací návrh

Vzor vnitrostátních plánů renovace budov (uvedený v článku 3)

Článek 3 směrnice o energetické 
náročnosti budov

Povinné ukazatele Nepovinné ukazatele / 
poznámky

a) Přehled vnitrostátního fondu 
budov

Počet budov a celková 
podlahová plocha (m2):

Počet budov a 
celková podlahová 
plocha (m2):

– podle typu budovy 
(včetně veřejných 
budov a sociálního 
bydlení),

– podle stáří budovy,

– podle třídy 
energetické náročnosti,

– podle velikosti 
budovy,
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– budovy s téměř 
nulovou spotřebou 
energie,

– podle klimatického 
pásma,

– energeticky 
nejnáročnější (včetně 
definice).

– podle úrovně 
příjmů domácností,

–podle její současné 
funkce jako 
hlavního/druhého 
bydliště

– demolice (počet a 
celková podlahová 
plocha).

Pozměňovací návrh 248

Návrh směrnice
Příloha II – sloupec 2 – písm. a – řádek 7 – odrážka 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– obyvatelstvo žijící v 
nevyhovujících podmínkách bydlení 
(např. prosakující střecha) nebo s 
nedostatečnými podmínkami tepelné 
pohody.

– obyvatelstvo žijící v 
nevyhovujících podmínkách bydlení 
(např. pronikající střecha, nebezpečná 
elektrická zařízení nebo s nedostatečnými 
podmínkami tepelné pohodlí)

Odůvodnění

PTFE a PVC nejsou na mezinárodní úrovni považovány za odpad uvedený na zeleném 
seznamu. Oba podléhají kontrole v EU z důvodu svých vlastností. PTFE spadá do oblasti 
působnosti současné činnosti týkající se omezení PFAS, zatímco v současné době probíhají 
práce na omezení PVC.

Pozměňovací návrh 249

Návrh směrnice
Příloha II – sloupec 2 – písm. a – řádek 9 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Definice budovy s téměř nulovou 
spotřebou energie pro nové a stávající 
budovy

Definice budov s téměř nulovou spotřebou 
energie a budov s nulovými emisemi pro 
nové a stávající budovy

Pozměňovací návrh 250

Návrh směrnice
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Příloha II – sloupec 2 – písm. b – řádek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle pro roční míry renovací: počet a 
celková podlahová plocha (m2):

Cíle pro roční míry renovací: počet a 
celková podlahová plocha (m2):

– podle typu budovy. – podle typu budovy

– energeticky nejnáročnější, – energeticky nejnáročnější,

Cíle pro očekávaný podíl (v %) 
renovovaných budov:
– podle typu budovy
– podle rozsahu renovace.

Pozměňovací návrh 251

Návrh směrnice
Příloha II – sloupec 2 – písm. c – řádek 1 – pododstavec 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) posílení postavení a ochrana 
zranitelných zákazníků a zmírnění 
energetické chudoby, včetně politik a 
opatření podle článku 22 směrnice 
(EU).../... [přepracované znění směrnice o 
energetické účinnosti], a cenová dostupnost 
bydlení;

d) posílení postavení a ochrana 
zranitelných zákazníků a zmírnění 
energetické chudoby, včetně souboru 
opatření pro preferenční financování 
renovace budov pro energeticky chudé a 
zranitelné domácnosti a vnitrostátního 
cíle pro zmírnění energetické chudoby 
prostřednictvím opatření pro renovaci 
budov podle článku 22 směrnice (EU).../... 
[přepracované znění směrnice o 
energetické účinnosti] a cenové 
dostupnosti bydlení;

Pozměňovací návrh 252

Návrh směrnice
Příloha II – sloupec 2 – písm. c – řádek 1 – pododstavec 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) vytvoření jednotných kontaktních míst 
nebo podobných mechanismů pro 
poskytování technického, 
administrativního a finančního poradenství 

e) vytvoření jednotných kontaktních míst 
na místní úrovni nebo podobných 
mechanismů pro poskytování technického, 
administrativního a finančního poradenství, 
pomoci a integrovaných služeb renovace 
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a pomoci; budov vlastníkům nemovitostí;

Pozměňovací návrh 253

Návrh směrnice
Příloha II – sloupec 2 – písm. c – řádek 1 – pododstavec 1 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) řešení nedostatečných kvalifikací a 
neadekvátnosti lidských zdrojů a podpora 
vzdělávání, odborné přípravy, 
prohlubování dovedností a rekvalifikace v 
odvětví stavebnictví a v odvětvích 
energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů a

n) řešení nedostatků v oblasti dovedností a 
nesouladu mezi nabízenými a 
požadovanými dovednostmi v oblasti 
lidských kapacit a podpora vzdělávání, 
odborné přípravy, prohlubování dovedností 
a rekvalifikace v odvětví stavebnictví a v 
odvětvích energetické účinnosti a energie z 
obnovitelných zdrojů prostřednictvím 
povinného provádění systémů průběžného 
profesního rozvoje, registrů dovedností a 
vnitrostátních cílů v oblasti kvalifikací a 
zvyšování kvalifikace pracovníků ve 
stavebnictví, případně v souladu s 
vnitrostátními plány kvalifikací 
vypracovanými v rámci iniciativy EU 
BUILD UP Skills a/nebo v rámci 
iniciativy Plán pro stavebnictví.

Pozměňovací návrh 254

Návrh směrnice
Příloha II – sloupec 2 – písm. c – řádek 1 – pododstavec 1 – písm. o

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

o) osvětové kampaně a další poradenské 
nástroje.

o) rozsáhlé osvětové kampaně propagující 
přínosy účinnosti budov a dostupná 
podpůrná opatření prováděná na 
celostátní, regionální, místní a komunitní 
úrovni, jakož i další poradenské nástroje.

Pozměňovací návrh 255

Návrh směrnice
Příloha II – sloupec 2 – písm. c – řádek 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– název politiky nebo opatření, – název politiky nebo opatření,

– stručný popis (přesný rozsah, cíl a 
způsoby fungování),

– stručný popis (přesný rozsah, cíl a 
způsoby fungování),

– kvantifikovaný cíl, – kvantifikovaný cíl,

– druh politiky nebo opatření 
(např. legislativní, hospodářská/é, fiskální, 
odborná příprava, informovanost),

– druh politiky nebo opatření 
(např. legislativní, hospodářská/é, fiskální, 
odborná příprava, informovanost),

– plánovaný rozpočet a zdroje 
financování,

– plánovaný rozpočet a zdroje 
financování,

– subjekty odpovědné za provádění 
politiky, 

– subjekty odpovědné za provádění 
politiky, 

– očekávaný dopad, – očekávaný dopad,

– stav provádění, – stav provádění,

– datum vstupu v platnost, – datum vstupu v platnost,

– období provádění. – období provádění.

– monitorovací mechanismy,

– sankce v případě nedodržení 
a/nebo nedostatečné výkonnosti.

Odůvodnění

1) subparagraph d) is amended to ensure the practical implementation of national-level 
financial schemes targeted to energy poor and vulnerable households as per the applicable 
definition pursuant to the proposed amendments of the EED

2) subparagraph e) is amended to ensure accessible tailored services efficiently reaching the 
local communities, which are the main beneficiaries of the OSS concept. The suggested 
amendments also include the provision of integrated renovation services overcoming the 
issues related to the fragmentation of the construction sector in general and specifically of the 
renovation process, which is often cited as one of the major barriers to large-scale building 
retrofitting. 

3) subparagraph n) is amended to ensure the application of streamlined instruments which 
are key for the life-long learning progress and regular upgrade of the skills and knowledge of 
building professionals in a quickly changing technological environment. Additionally, it 
brings coherence with the most effective and widely recognized EU initiatives in the area, 
thus avoiding duplication of measures and reduction of costs. 

4) subparagraph o) is amended to ensure ambitious scope and outreach of the communication 
and awareness raising campaigns, which are expected to integrate national coverage by the 
public media and local community-oriented communication action to achieve highest impact.
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5) additionally, monitoring mechanisms and penalties in case of non-compliance or 
underperformance are required to ensure coherent implementation at national level

Pozměňovací návrh 256

Návrh směrnice
Příloha II – sloupec 2 – písm. c – řádek 1 – pododstavec 1 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) modernizaci zásob pro vytápění a 
chlazení instalací technologií 
připravených k práci s obnovitelnými a 
dekarbonizovanými zdroji energie; 

Pozměňovací návrh 257

Návrh směrnice
Příloha II – sloupec 2 – písm. c – řádek 1 – pododstavec 1 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) zvýšení elektrické bezpečnosti;

Pozměňovací návrh 258

Návrh směrnice
Příloha III – bod I – odst. 3 – odrážka 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

– energií z obnovitelných zdrojů 
vyrobenou na místě a splňující kritéria 
článku 7 směrnice (EU) 2018/2001 
[pozměněná směrnice o energii z 
obnovitelných zdrojů],

– energie z obnovitelných zdrojů 
vyrobená na místě nebo napájená ze sítě a 
splňující kritéria článku 7 směrnice (EU) 
2018/2001 [pozměněná směrnice o 
obnovitelných zdrojích energie],

Pozměňovací návrh 259

Návrh směrnice
Příloha III – bod I – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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Budova s nulovými emisemi nezpůsobuje 
na místě uhlíkové emise z fosilních paliv.

Budova s nulovými emisemi nesmí 
způsobit žádné emise z fosilních paliv.

Pozměňovací návrh 260

Návrh směrnice
Příloha III – bod II – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro výpočet potenciálu globálního 
oteplování během životního cyklu nových 
budov podle čl. 7 odst. 2 se tento potenciál 
uvádí jako číselný ukazatel pro každou fázi 
životního cyklu vyjádřený jako kgCO2e/m² 
(užitné podlahové plochy) zprůměrovaný 
za jeden rok referenčního období studie v 
délce 50 let. Výběr údajů, definice scénářů 
a výpočty se provedou v souladu s normou 
EN 15978 (EN 15978:2011. Udržitelnost 
stavebních prací. Posouzení 
environmentální výkonnosti budov. 
Metoda výpočtu). Rozsah stavebních prvků 
a technického vybavení odpovídá 
definicím uvedeným ve společném rámci 
EU Level(s) pro ukazatel 1.2. Existuje-li 
vnitrostátní nástroj pro výpočet nebo je-li 
vyžadován pro zveřejnění informací nebo 
pro získání stavebních povolení, lze tento 
nástroj použít k poskytnutí požadovaného 
zveřejnění. Jiné nástroje pro výpočet lze 
použít, pokud splňují minimální kritéria 
stanovená ve společném rámci EU 
Level(s). Jsou-li k dispozici, použijí se 
údaje týkající se konkrétních stavebních 
výrobků vypočítané v souladu s 
[revidovaným nařízením o stavebních 
výrobcích].

Pro výpočet potenciálu globálního 
oteplování (GWP) během životního cyklu 
nových budov podle čl. 7 odst. 2 se GWP 
uvádí jako číselný ukazatel pro každou fázi 
životního cyklu a zohledňuje rovněž 
přínosy plynoucí z opětovného použití a 
recyklace na konci životnosti, vyjádřené v 
kgCO2e/m² (užitné podlahové plochy) 
zprůměrované za jeden rok referenčního 
období studie v délce 50 let. Výběr údajů, 
definice scénářů a výpočty se provedou v 
souladu s normou EN 15978 (EN 
15978:2011. Udržitelnost stavebních prací. 
Posouzení environmentální výkonnosti 
budov. Metoda výpočtu). Rozsah 
stavebních prvků a technického vybavení 
odpovídá definicím uvedeným ve 
společném rámci EU Level(s) pro ukazatel 
1.2. Existuje-li vnitrostátní nástroj pro 
výpočet nebo je-li vyžadován pro 
zveřejnění informací nebo pro získání 
stavebních povolení, lze tento nástroj 
použít k poskytnutí požadovaného 
zveřejnění. Jiné nástroje pro výpočet lze 
použít, pokud splňují minimální kritéria 
stanovená ve společném rámci EU 
Level(s). Jsou-li k dispozici, použijí se 
údaje týkající se konkrétních stavebních 
výrobků vypočítané v souladu s 
[revidovaným nařízením o stavebních 
výrobcích].

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že je důležité podporovat ekosystém oběhového stavebnictví, je nezbytné 
rovněž podávat zprávy o dalších přínosech pro životní prostředí vyplývajících z opětovného 
použití a recyklace na konci životnosti budovy.
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Pozměňovací návrh 261

Návrh směrnice
Příloha IV – bod 2 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) schopnost budovy skladovat 
energii a uvolnit ji zpět do budovy nebo do 
sítě jako elektřinu, je-li to nezbytné pro 
aktivní účast budov v elektrizační 
soustavě;

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nutný z naléhavých důvodů týkajících se vnitřní logiky textu.

Pozměňovací návrh 262

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ha) provozní emise jemných částic 
(PM2,5);

Odůvodnění

Ukazatele byly přesunuty z odstavce 2 jako prvek, který má být povinně zobrazen.

Pozměňovací návrh 263

Návrh směrnice
Příloha V – bod 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) třída emisí skleníkových plynů (v 
příslušných případech).

i) třída emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 264
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Návrh směrnice
Příloha V – bod 1 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) spotřeba energie, špičkové zatížení, 
velikost zdroje nebo soustavy (systému), 
hlavní energetický nosič a hlavní typ 
prvku pro každé využití: vytápění, 
chlazení, teplá voda v domácnostech, 
větrání a vestavěné osvětlení;

Odůvodnění

Ukazatele byly přesunuty z bodu 2 přílohy V jako prvek, který má být povinně zobrazen.

Pozměňovací návrh 265

Návrh směrnice
Příloha V – bod 1 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) stav elektrického zařízení (odkaz 
na poslední inspekci);

Pozměňovací návrh 266

Návrh směrnice
Příloha V – bod 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) energie z obnovitelných zdrojů 
vyrobená na místě, hlavní energetický 
nosič a druh obnovitelného zdroje energie;

b) energie z obnovitelných zdrojů 
vyrobená na místě, hlavní nosič energie a 
druh obnovitelného zdroje energie a 
připravenost instalovat nové kapacity na 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
(např. dostupný prostor, orientace, 
elektrický systém);

Pozměňovací návrh 267

Návrh směrnice
Příloha V – bod 2 – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) průměrná hodnota U pro 
neprůhledné prvky obvodového pláště 
budovy;

g) průměrná hodnota U a průměrná 
hodnota g pro neprůhledné prvky 
obvodového pláště budovy;

Odůvodnění

Vnitrostátní požadavky se příliš často zaměřují na izolaci (hodnota U), zatímco jiné aspekty 
jsou stejně důležité pro posouzení výkonnosti transparentních prvků obvodového pláště 
budovy, zejména prostupu solární energie (hodnota g).

Pozměňovací návrh 268

Návrh směrnice
Příloha V – bod 2 – písm. j a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ja) výsledek analýzy kvality vnitřního 
ovzduší;

Odůvodnění

Studie ukazují, že zlepšení vnitřního klimatu patří mezi hlavní pobídky pro vlastníky budov k 
provádění energetických renovací.

Pozměňovací návrh 269

Návrh směrnice
Příloha V – bod 2 – písm. j b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

jb) výsledek analýzy podmínek 
denního světla;

Odůvodnění

Studie ukazují, že zlepšení vnitřního klimatu patří mezi hlavní pobídky pro vlastníky budov k 
provádění energetických renovací.

Pozměňovací návrh 270
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Návrh směrnice
Příloha V – bod 2 – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) počet a typ dobíjecích stanic pro 
elektrická vozidla;

m) počet a typ dobíjecích stanic pro 
elektrická vozidla a připravenost 
elektrické infrastruktury na doplnění 
nových dobíjecích stanic;

Odůvodnění

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Pozměňovací návrh 271

Návrh směrnice
Příloha V – bod 2 – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) přítomnost, typ a velikost systémů 
pro uchovávání energie;

n) přítomnost, typ a velikost systémů 
pro uchovávání energie a připravenost 
přidat novou skladovací kapacitu;

Odůvodnění

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.
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Pozměňovací návrh 272

Návrh směrnice
Příloha V – bod 2 – písm. r a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ra) připravenost opustit fosilní paliva;

Odůvodnění

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.

Pozměňovací návrh 273

Návrh směrnice
Příloha V – bod 2 – písm. r b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

rb) pružnost celkové poptávky budovy 
po elektřině, včetně její schopnosti 
reagovat na poptávku ve vztahu k síti, a 
kapacity pro přesun zatížení.

Odůvodnění

Energy Performance Certificates (EPCs) must integrate information about the latest 
inspection of the electrical installations and its readiness to install new major equipment. The 
proposed template for EPCs suggests including information about the presence of heat-pump, 
EV charging, storage or on-site renewable generation, but should also include information 
about the readiness and latest safety check of the electrical installations to integrate such 
equipment. Every dwelling owner or tenant should have an easy access to information about 
the status and readiness of the electrical installations particularly in the view of 
electrification of heating and transport and the possibility to add new equipment, such as EV 
charging point, heat pump, on-site renewable generation, and storage.
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