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POZMĚŇOVACÍ NÁVRH K PŘEDLOZE LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 34
Zamítá návrh Komise.

angl. orig.

Odůvodnění

Účinnost konečné spotřeby energie a trh energetických služeb jsou důležitými nástroji v 
procesu úspor energetických zdrojů a dosažení cílů Kjótského protokolu. Je proto důležité, 
aby návrh Komise týkající se účinnosti konečné spotřeby energie a energetických služeb byl 
efektivní, poskytoval členským státům dostatečnou míru flexibility, a aby navrhované metody
a nástroje pro dosažení těchto cílů byly uspokojivé. Má-li být dosaženo konkrétních výsledků, 
cíle úspor musejí být na úrovni EU náročnější a zároveň musejí zohledňovat rozdíly mezi 
členskými státy a jednotlivými odvětvími a jejich potenciál úspor. Předložený návrh směrnice 
by představoval kompromis, který by nevedl k trvale udržitelným výsledkům, je tedy třeba 
navrhnout promyšlenější mechanismy a metody stanovení cílů, které by byly podnětem k 
utváření trhu energetických služeb.   
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY K LEGISLATIVNÍMU TEXTU

Znění navrhované Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh předložený poslancem Claudem Turmesem

Pozměňovací návrh 35
Bod odůvodnění 2 a (nový)

2a) Aby bylo dosaženo obecného cíle  
zamezení nebezpečným klimatickým 
změnám prostřednictvím udržení globální 
průměrné teploty pod maximální hranicí 
2°C nad předindustriální úrovní, musejí být 
uplatňovány konkrétní politiky a opatření.

angl. orig.

Odůvodnění

Jak upozornila Komise ve svém vysvětlujícím memorandu, „tento cíl úspor energie nevylučuje 
možnost zvýšení spotřeby energie například z důvodu výrazného ekonomického růstu nebo 
strukturálních změn. Účelem kvantifikace a ověření úspor je prokázat, že bez těchto opatření 
by spotřeba energie byla ještě vyšší.“ Povedou proto pouze ke snížení konečné spotřeby 
energie, jejíž hodnota by jinak byla odlišná.   

Pozměňovací návrh předložený poslancem Claudem Turmesem

Pozměňovací návrh 36
Bod odůvodnění 2 b) (nový)

2b) Navrhované cíle úspor energie nevedou 
automaticky ke snížení spotřeby energie v 
každém členském státě nebo na úrovni EU 
a proto automaticky nenaplňují obecný cíl 
zamezení nebezpečným klimatickým 
změnám.

angl. orig.
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Odůvodnění

Totéž odůvodnění jako v případě nového bodu odůvodnění 2a).

Pozměňovací návrh předložený poslancem Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 37
Bod odůvodnění 6a) (nový)

6a) Účelem této směrnice tak není pouze i 
nadále podporovat stranu nabídky 
energetických služeb, ale vytvářet rovněž 
silnější pobídky pro stranu poptávky.   
Veřejný sektor v každém členském státě by
proto měl být pozitivním příkladem, pokud 
jde o investice, údržbu a jiné výdaje na 
energetická zařízení, energetické služby a 
jiná opatření v oblasti energetické 
účinnosti.

něm. orig.

Odůvodnění

Je důležité, aby tato směrnice zdůrazňovala rovněž význam strany poptávky pro vytvoření 
trhu energetických služeb, protože  trh v žádoucí podobě vznikne pouze tehdy, bude-li 
existovat nabídka a poptávka. Veřejný sektor má hrát na straně poptávky roli subjektu, který 
udává krok a jde příkladem.

Pozměňovací návrh předložený poslanci Andersem Wijkmanem, Peterem Liesem, Horstem 
Schnellhardtem, Vittoriem Prodim

Pozměňovací návrh 38
Bod odůvodnění 7

7) V usnesení ze dne 7. prosince 1998 k 
energetické účinnosti v Evropském 
společenství Rada schválila cíl pro 
Společenství jako celek, zlepšit energetickou 
náročnost konečné spotřeby do roku 2010 o 
další jeden procentní bod ročně.

7) V usnesení ze dne 7. prosince 1998 k 
energetické účinnosti v Evropském 
společenství Rada schválila cíl pro 
Společenství jako celek, zlepšit energetickou 
náročnost konečné spotřeby do roku 2010 o 
další jeden procentní bod ročně. Kromě 
toho, v usnesení  ze dne 14. března 2001 k 
Akčnímu plánu zlepšení energetické 
účinnosti v Evropském společenství 
Evropský parlament například vyslovil 
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politování, že Komise nepředložila 
podrobný a transparentní popis svého 
odhadu, na jehož základě byl stanoven cíl 
omezení energetické náročnosti na 1 
procentní bod ročně; nesdílí pesimistický 
náhled Komise a jako alternativu k němu  
opakuje své dřívější stanovisko, že roční 
snížení konečné energetické náročnosti ve 
výši 2,5% by mělo být dosažitelné, za 
předpokladu existence silné politické vůle.

angl. orig.

Odůvodnění

V této zprávě je uvedeno předchozí stanovisko Parlamentu k energetické účinnosti a obsahuje 
kromě jiného řadu odůvodnění, proč jsou navrhovány vyšší cíle. 

Pozměňovací návrh předložený poslanci Andersem Wijkmanem, Peterem Liesem, Horstem 
Schnellhardtem, Vittoriem Prodim

Pozměňovací návrh 39
Bod odůvodnění 8 

8) Členské státy by proto měly přijmout  cíle 
na národní úrovni pro prosazování 
energetické účinnosti konečné spotřeby a 
zajištění pokračujícího růstu a fungování 
trhu energetických služeb.

8) Členské státy proto musí přijmout cíle na 
národní úrovni uvedené v čl. 4 odst. 2 a čl. 5 
odst. 2 pro prosazování energetické 
účinnosti konečné spotřeby a zajištění 
pokračujícího růstu a fungování trhu 
energetických služeb.

angl. orig.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že odhad potenciálu úspor energie byl provedený před určitým časem, v 
době, kdy byly ceny energie výrazně nižší, potenciál úspor efektivních z hlediska nákladů je 
dnes výrazně vyšší. To je přesvědčivý argument ve prospěch stanovení vyššího cíle než 1%  
původně navrhované Komisí. Zvýšení cen energie, fakt, že ceny energeticky účinných 
technologií se od doby koncipování směrnice snížily, důsledky klimatických změn se zdají být 
stále závažnější a jednotlivé země mohou vyčíslit uskutečněná horizontální opatření – to vše 
hovoří ve prospěch vyššího cíle. (Například cena ropy za barel činila v roce 1998 13 USD, v 
období 2000-02 se zvýšila na 25-29 USD a v půli listopadu 2004 dosáhla výše přibližně 45 
USD).
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 40
Bod odůvodnění 11a) (nový)

11a) Financování strany nabídky a náklady 
strany poptávky musí hrát důležitou roli v 
oblasti energetických služeb. Vytváření 
fondů (finančních prostředků) pro 
subvencování realizace programů 
energetické účinnosti a jiných opatření v 
oblasti energetické účinnosti a pro podporu 
rozvoje trhu energetických služeb je proto 
důležitým nediskriminačním počátečním 
nástrojem financování pro takový trh.

něm. orig.

Odůvodnění

Zvýšení energetické účinnosti je jedním ze stěžejních cílů EU v oblasti energetiky a ochrany 
životního prostředí. Vytvoření nabídky a poptávky na trhu energetických služeb je základním 
krokem na cestě k dosažení tohoto cíle. V tomto procesu je financování nabídky stejně důležité 
jako vytvoření poptávky. Vytváření fondů (finančních prostředků) v členských státech je proto 
důležitým nediskriminačním počátečním nástrojem financování pro takový trh.

Pozměňovací návrh předložený poslancem  Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 41
Bod odůvodnění 12

12) Veřejný sektor v každém členském státě 
by proto měl být pozitivním příkladem, 
pokud jde o investice, údržbu a jiné výdaje 
na energetická zařízení, energetické služby 
a jiná opatření v oblasti energetické 
účinnosti.

Zrušený

něm. orig.
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Odůvodnění

Funkce příkladu byla začleněna do bodu odůvodnění 6. 

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Eija-Riitta Korhola

Pozměňovací návrh 42
Článek 4, odstavec 2

2. Cíl bude představovat roční objem  
energie, jehož úspory má být dosaženo, 
odpovídající  1% objemu energie 
distribuované a/nebo prodané konečným 
odběratelům, vypočtený pro základní rok 
podle přílohy I. Náklady na opatření přijatá 
za účelem dosažení tohoto cíle by neměly 
překročit přínos těchto opatření.

2. Nejpozději do [6 měsíců po přijetí této 
směrnice], Komise předloží Evropskému 
parlamentu a Radě návrh doplňující tuto 
směrnici. Návrh bude obsahovat jednotlivé 
roční cíle pro každý členský stát, jejichž 
prostřednictvím bude do roku 2010 dosažen 
již určený potenciál úspor na úrovni EU. 
Náklady na opatření, jež jsou nezbytná  pro 
dosažení těchto cílů nesmí překročit přínos 
těchto opatření.

angl. orig.

Odůvodnění

Účinnost konečné spotřeby a trh energetických služeb jsou důležitými nástroji v procesu 
úspor energetických zdrojů a dosažení cílů Kjótského protokolu. Je proto důležité, aby návrh  
Komise týkající se cílů úspor byl kvalitní a účinný. Má-li být dosaženo konkrétních výsledků, 
cíle úspor musejí být na úrovni EU náročnější a zároveň musejí zohledňovat rozdíly mezi 
členskými státy a jednotlivými odvětvími a jejich potenciál úspor. Navrhovaný celkový cíl 1% 
by představoval kompromis, který by nevedl k trvale udržitelným výsledkům, vzhledem k tomu, 
že nebere dostatečně v úvahu dřívější opatření nebo jejich absenci a je tedy třeba navrhnout 
promyšlenější mechanismy stanovení cílů. Čas vynaložený na posouzení těchto cílů nepůsobí 
prodlevu v procesu úspor, vzhledem k tomu, že všechny nezbytné prvky – kromě jiného 
utváření trhu energetických služeb a požadavky na poskytování informací – již budou přijaty.

Pozměňovací návrh předložený poslanci Andersem Wijkmanem, Peterem Liesem, Horstem 
Schnellhardtem, Vittoriem Prodim

Pozměňovací návrh 43
Článek 4, odstavec 2

2. Cíl bude představovat roční objem 
energie, jehož úspor má být dosaženo, 
odpovídající  1% objemu energie 
distribuované a/nebo prodané konečným 
odběratelům, vypočtený pro základní rok 

2. Cíl bude představovat roční objem 
energie, jehož úspor má být dosaženo, 
odpovídající minimálně 2% objemu energie 
distribuované a/nebo prodané konečným 
odběratelům, vypočtený pro základní rok 
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podle přílohy I. Náklady na opatření přijatá 
za účelem dosažení tohoto cíle by neměly 
překročit přínos těchto opatření.

podle přílohy I. Náklady na opatření přijatá 
za účelem dosažení tohoto cíle by neměly 
překročit přínos těchto opatření.

angl. orig.

Odůvodnění

Stejné jako v případě bodu odůvodnění 8.

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Dorette Corbeyovou

Pozměňovací návrh 44
Článek 4, odstavec 2

2. Cíl bude představovat roční objem 
energie, jehož úspor má být dosaženo, 
odpovídající 1% objemu energie 
distribuované a/nebo prodané konečným 
odběratelům, vypočtený pro základní rok 
podle přílohy I. Náklady na opatření přijatá
za účelem dosažení tohoto cíle by neměly
překročit přínos těchto opatření.

2. Cíl bude představovat roční objem 
energie, jehož úspor má být dosaženo, 
odpovídající 2,5 % objemu energie 
distribuované a/nebo prodané konečným 
odběratelům, vypočtený pro základní rok 
podle přílohy I. Náklady na opatření přijatá
za účelem dosažení tohoto cíle by neměly
překročit přínos těchto opatření

angl. orig.

Odůvodnění

Podle vysvětlujícího prohlášení Komise týkajícího se navrhované směrnice jako takové: „aniž 
by tím došlo ke snížení komfortu nebo životní úrovně, je proto možné snížit spotřebu energie 
minimálně o jednu pětinu bez jakýchkoli dalších čistých nákladů – a v mnoha případech i se 
zápornými náklady“. Přestože doplňuje pozitivní dopady energetických úspor na  
konkurenceschopnost, zaměstnanost, obchodní bilanci, regionální efekty a efekty v oblasti 
soudržnosti EU a přispívá také k omezení energetické závislosti EU, Komise tento 
konzervativní odhad nepřevedla do podoby konzistentního cíle. Kromě toho, horizontální 
opatření a návrat zpět až do roku 1991, jež navrhuje Komise, podkopávají reálný efekt 
navrhovaného cíle. Cíl na úrovni 2.5% je proto vhodnější za účelem dosažení trvale 
udržitelného energetického hospodářství        

Pozměňovací návrh předložený poslancem Claudem Turmesem

Pozměňovací návrh 45
Článek 4, odstavec 2



EP 350.194v01-00 8/20 AM\549606CS.doc

Externí překlad

CS

2. Cíl bude představovat roční objem 
energie, jehož úspor má být dosaženo, 
odpovídající 1% objemu energie 
distribuované a/nebo prodané konečným 
odběratelům, vypočtený pro základní rok 
podle přílohy I. Náklady na opatření přijatá
za účelem dosažení tohoto cíle by neměly
překročit přínos těchto opatření.

2. Cíl bude představovat roční objem 
energie, jehož úspor má být dosaženo, 
odpovídající 2,5% objemu energie 
distribuované a/nebo prodané konečným 
odběratelům, vypočtený pro základní rok 
podle přílohy I. Náklady na opatření přijatá
za účelem dosažení tohoto cíle by neměly
překročit přínos těchto opatření.

angl. orig.

Odůvodnění

Podle vysvětlujícího prohlášení Komise týkajícího se navrhované směrnice jako takové: „aniž 
by tím došlo ke snížení komfortu nebo životní úrovně, je proto možné snížit spotřebu energie 
minimálně o jednu pětinu bez jakýchkoli dalších čistých nákladů – a v mnoha případech i se 
zápornými náklady“. Přestože doplňuje pozitivní dopady energetických úspor na  
konkurenceschopnost, zaměstnanost, obchodní bilanci, regionální efekty a efekty v oblasti 
soudržnosti EU a přispívá také k omezení energetické závislosti EU, Komise tento 
konzervativní odhad nepřevedla do podoby konzistentního cíle. Kromě toho, horizontální 
opatření a návrat zpět až do roku 1991, jež navrhuje Komise, podkopávají reálný efekt 
navrhovaného cíle. Cíl na úrovni 2.5% je proto vhodnější za účelem dosažení trvale 
udržitelného energetického hospodářství

Pozměňovací návrh předložený poslancem Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 46
Článek 5, odstavec 2

2. Cíl veřejného sektoru budou představovat 
roční úspory v objemu minimálně 1.5%
energie distribuované a/nebo prodané v 
tomto sektoru, přiřazené a vypočtené v 
souladu s článkem 4.3 a metodikou 
uvedenou v příloze I. Pro účely srovnání a 
převedení na primární energii budou 
uplatněny převodní koeficienty uvedené v 
příloze II.

2. Cíl veřejného sektoru budou představovat 
roční úspory v objemu minimálně 2.5%
energie distribuované a/nebo prodané v 
tomto sektoru, přiřazené a vypočtené v 
souladu s článkem 4.3 a metodikou 
uvedenou v příloze I. Pro účely srovnání a 
převedení na primární energii budou 
uplatněny převodní koeficienty uvedené v 
příloze II.

něm. orig.
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Odůvodnění

Od veřejného sektoru se očekává, že bude pozitivním příkladem a že bude udávat krok při 
plnění cílů energetické účinnosti. Je proto důležité, aby cíl úspor energie v tomto sektoru byl 
stanoven na vyšší úrovni než v případě soukromého sektoru.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Claudem Turmesem

Pozměňovací návrh 47
Článek 5, odstavec 2

2. Cíl veřejného sektoru budou představovat 
roční úspory v objemu minimálně 1.5%
energie distribuované a/nebo prodané v 
tomto sektoru, přiřazené a vypočtené v 
souladu s článkem 4.3 a metodikou 
uvedenou v příloze I. Pro účely srovnání a 
převedení na primární energii budou 
uplatněny převodní koeficienty uvedené v 
příloze II.

2. Cíl veřejného sektoru budou představovat 
roční úspory v objemu minimálně 3%
energie distribuované a/nebo prodané v 
tomto sektoru, přiřazené a vypočtené v 
souladu s článkem 4.3 a metodikou 
uvedenou v příloze I. Pro účely srovnání a 
převedení na primární energii budou 
uplatněny převodní koeficienty uvedené v 
příloze II.

angl. orig.

Odůvodnění

„Podstatné“ (KOM(2003)0739, s.11 EN verze) úspory energie jsou vyšší ve veřejném sektoru 
než v sektoru všeobecném. Cíl ve výši 3%  je proto přiměřený pro dosažení trvale udržitelného 
energetického hospodářství a rovněž hospodářství šetrného vůči klimatu.

Pozměňovací návrh předložený poslanci Andersem Wijkmanem, Peterem Liesem, Horstem 
Schnellhardtem, Vittoriem Prodim

Pozměňovací návrh 48
Článek 5, odstavec 2

2. Cíl veřejného sektoru budou představovat 
roční úspory v objemu minimálně 1,5%
energie distribuované a/nebo prodané v 
tomto sektoru, přiřazené a vypočtené v 
souladu s článkem 4.3 a metodikou 
uvedenou v příloze I. Pro účely srovnání a 
převedení na primární energii budou 
uplatněny převodní koeficienty uvedené v 
příloze II. 

2. Cíl veřejného sektoru budou představovat 
roční úspory v objemu minimálně 2,5%
energie distribuované a/nebo prodané v 
tomto sektoru, přiřazené a vypočtené v 
souladu s článkem 4.3 a metodikou 
uvedenou v příloze I. Pro účely srovnání a 
převedení na primární energii budou 
uplatněny převodní koeficienty uvedené v 
příloze II.
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angl. orig.

Odůvodnění

Stejné jako v případě bodu odůvodnění 8.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 49
Článek 5, odstavec 4, úvod

4. Pro dosažení cíle přijatého podle odstavce  
1, členské státy mohou použít zejména 
obecné zásady, upravující nákup v rámci 
veřejných zakázek, s cílem umožnit
orgánům veřejné správy začlenit do svých 
investičních a provozních rozpočtů a 
činností zřetele k energetické účinnosti  
prostřednictvím využívání energetických 
služeb, programů energetické účinnosti a 
jiných opatření v oblasti energetické 
účinnosti. Za předpokladu respektování  
postupů zakotvených ve vnitrostátních i 
komunitárních právních předpisech 
upravujících oblast veřejných zakázek se 
zmíněné obecné zásady mohou týkat těchto 
aspektů:

4. Pro dosažení cíle přijatého podle odstavce  
1, členské státy stanoví obecné zásady, 
upravující nákup v rámci veřejných zakázek, 
které budou požadovat, aby orgány veřejné 
správy začlenily do svých investičních a 
provozních rozpočtů a činností zřetele 
k energetické účinnosti prostřednictvím 
využívání energetických služeb, programů 
energetické účinnosti a jiných opatření v 
oblasti energetické účinnosti a zavedly 
energetickou účinnost jako hlavní 
hodnotící kritérium při vyhlašování 
výběrových řízení na veřejné zakázky. Za 
předpokladu respektování postupů 
zakotvených ve vnitrostátních i 
komunitárních právních předpisech 
upravujících oblast veřejných zakázek se 
zmíněné obecné zásady mohou týkat těchto 
aspektů:

něm. orig.

Odůvodnění

Aby byla nejenom podporována strana nabídky, ale dán rovněž podnět ke skutečné poptávce 
po energetických službách, je důležité vytvořit od samého počátku jistou základní poptávku. 
Požadavek na energetickou účinnost zakázek veřejného sektoru by mohl mít stimulační účinek 
na straně poptávky. Z tohoto důvodu je důležité zavést energetickou účinnost jako hlavní 
hodnotící kritérium při vyhlašování výběrových řízení na veřejné zakázky. Členským státům 
by měla být dána volnost při rozhodování, které obecné zásady budou pro dosažení tohoto 
cíle stanoveny.  
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 50
Článek 5, odstavec 4, pododstavec 1a) (nový)

Členské státy zveřejní obecné zásady přijaté 
v otázkách energetické účinnosti v oblasti 
veřejných zakázek správními orgány a 
Komise je vyhodnotí po uplynutí období, v 
jehož průběhu je uplatňovaný cíl uvedený v 
odstavci 2. 

něm. orig.

Odůvodnění

Zveřejnění je důležité proto, aby Komise mohla zhodnotit obecné zásady s cílem posoudit  
prospěšnost předložení návrhu obecných zásad a harmonizovaných opatření za účelem   
prosazování energetické účinnosti ve veřejném sektoru následně po uplynutí období, v jehož 
průběhu je uplatňovaný cíl uvedený v odstavci 2. Tento postup by neměl pro členské státy 
znamenat žádnou dodatečnou administrativní zátěž, vzhledem k tomu, že nezbytné informace 
bude možné získat od orgánů nebo úřadů, které budou zřízeny podle čl. 5 odst. 3.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 51
Článek 5, odstavec 4, písmeno ca) (nové)

ca) požadavky na poskytnutí energetických 
služeb využívající v případě potřeby   
analýzu minimalizovaných nákladů 
spotřebního cyklu nebo srovnatelné metody 
s cílem zajistit efektivnost z hlediska 
nákladů.

něm. orig.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh přejímá myšlenku zpravodaje, nepokouší se však spojovat písmeno     
(b) a (c), a tím činí tento článek přehlednějším a srozumitelnějším.
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Pozměňovací návrh předložený poslancem Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 52
Článek 5, odstavec 5 

5. Po uplynutí období, v jehož průběhu je cíl 
uplatňovaný, Komise přezkoumá cíl, 
uvedený v odstavci 2) a posoudí, zda 
předloží návrh na prodloužení nebo 
pozměnění tohoto cíle.

5. Po uplynutí období, v jehož průběhu je cíl 
uplatňovaný, Komise přezkoumá cíl, 
uvedený v odstavci 2) a posoudí, zda 
předloží návrh na prodloužení nebo 
pozměnění tohoto cíle. Komise je zároveň 
povinna zhodnotit prospěšnost návrhu 
týkajícího se harmonizovaných obecných 
zásad a opatření prosazujících energetickou 
účinnost ve veřejném sektoru.

něm. orig.

Odůvodnění

Potenciál energetické účinnosti ve veřejném sektoru v Evropě je nesmírný. Harmonizace 
opatření prosazujících energetickou účinnost ve veřejném sektoru by měla vést k lepšímu 
využívání tohoto potenciálu. Komise by proto měla uvažovat o této harmonizaci následně po 
uplynutí období, v jehož průběhu je cíl uplatňovaný a v případě potřeby zpracovat návrh v 
tomto smyslu.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Johannesem Bloklandem

Pozměňovací návrh 53
Článek 6, písmeno c)

c) poskytovat informace o svých konečných   
uživatelích, jež jsou nezbytné pro pověřené 
orgány nebo úřady, určené v čl. 4 odst. 4 za 
účelem náležitého navržení a uplatňování 
programů energetické účinnosti a 
prosazování energetických služeb a opatření 
v oblasti energetické účinnosti. Takovými 
informacemi by měly být historické i 
současné informace týkající se spotřeby 
konečných uživatelů, profily výkonu, 
členění odběratelů na segmenty, v případě 
potřeby geografické umístění odběratelů a 

c) poskytovat informace o svých konečných   
uživatelích, jež jsou nezbytné pro pověřené 
orgány nebo úřady, určené v čl. 4 odst. 4 za 
účelem náležitého navržení a uplatňování 
programů energetické účinnosti a 
prosazování energetických služeb a opatření 
v oblasti energetické účinnosti. Takovými 
informacemi by měly být historické i 
současné informace týkající se spotřeby 
konečných uživatelů, profily výkonu, 
členění odběratelů na segmenty, v případě 
potřeby geografické umístění odběratelů a 
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zároveň by měla být zachovávána integrita a 
důvěrnost obchodně citlivých informací.  

zároveň by měla být zachovávána integrita a 
důvěrnost obchodně citlivých informací a 
požadavky na základě vnitrostátního a 
evropského práva, které zajišťují ochranu 
soukromí konečných  uživatelů.

hol. orig.

Odůvodnění

Distributoři jsou povinni dodržovat platné právní předpisy upravující ochranu soukromí. 
Požadavky, které jsou součástí této směrnice, tomuto právu podléhají.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Johannesem Bloklandem

Pozměňovací návrh 54
Článek 7, odstavec 1

Realizace úspor Zrušený.
1. Členské státy zajistí, aby energetické 
služby, programy energetické účinnosti 
nebo jiná opatření v oblasti energetické 
účinnosti byla nabídnuta všem oprávněným 
odběratelům, včetně malých a středních 
podniků, odběratelů a dobrovolných 
uskupení menších odběratelů; a aby tyto 
energetické služby, programy a ostatní 
opatření mohly být podle potřeby dodány a 
uplatňovány kvalifikovanými orgány, 
včetně subjektů instalujících zařízení, 
společností energetických služeb, 
energetických poradců a energetických 
konzultantů.

hol. orig.

Odůvodnění

Úkolem členských států podle této směrnice je zajistit, aby byl splněn konečný cíl – omezení 
spotřeby energie. To je požadavek, uložený touto směrnicí. A je to zároveň jediný požadavek, 
který může být směrnicí uložený. Členské státy mají svobodnou volbu v rozhodování, který   
nástroj nejlépe naplňuje tento cíl na jejich vlastním území. Obecný požadavek nabídnout všem 
konečným uživatelům energetické služby je proto opatřením, které přesahuje oblast 
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působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Johannesem Bloklandem

Pozměňovací návrh 55
Článek 13, odstavec 1

1. Členské státy zajistí, aby:
všem konečným odběratelům distribučních 
energetických společností a/nebo 
maloobchodních dodavatelských společností 
vázaných na distribuční síť byly poskytnuty 
individuální měřiče za konkurenční ceny, 
které budou přesně zaznamenávat aktuální
spotřebu energie a aktuální dobu spotřeby 
příslušného odběratele.

1. Členské státy zajistí, aby:
všem konečným odběratelům distribučních 
energetických společností a/nebo 
maloobchodních dodavatelských společností 
vázaných na distribuční síť byly poskytnuty 
individuální měřiče za konkurenční ceny, 
které budou přesně zaznamenávat spotřebu 
energie příslušného odběratele. 

hol. orig.

Odůvodnění

V mnoha členských státech mají již koneční uživatelé individuální měřiče. Tyto měřiče 
obvykle nezaznamenávají aktuální spotřebu v jakýkoli daný okamžik, ale úhrnnou spotřebu za 
určité období. Jejich nahrazení měřiči, které zaznamenávají aktuální spotřebu by bylo příliš 
nákladné.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Johannesem Bloklandem

Pozměňovací návrh 56
Článek 13, odstavec 3, písmeno b)

b) v případě potřeby srovnání současné 
spotřeby energie odběratele se spotřebou za 
stejné období v minulém roce, v grafické 
podobě;

b) v případě potřeby srovnání současné 
spotřeby energie odběratele se spotřebou za 
stejné období v minulém roce;

hol. orig.
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Odůvodnění

Srovnání spotřeby energie lze prezentovat i jinými formami, například číselně.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 57
Článek 13, odstavec 3, písmeno c)

c) srovnání s průměrným uživatelem 
energie, který představuje normu nebo 
srovnávací kritérium v téže kategorii;

Zrušený.

hol. orig.

Odůvodnění

Tato informace má pro konečné uživatele malou hodnotu, protože situace každého 
jednotlivého uživatele je jedinečná. Požadavek srovnávání s uživatelem představujícím normu 
vytváří nadbytečnou administrativní zátěž, která není kompenzována žádnou výhodou z 
hlediska ochrany životního prostředí.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Johannesem Bloklandem

Pozměňovací návrh 58
Článek 13, odstavec 3, písmeno e)

e) kontaktní údaje, včetně internetových 
stránek, na kterých lze získat informace o 
dostupných energetických službách,  
programech energetické účinnosti a jiných 
opatřeních v oblasti energetické účinnosti a 
rovněž o technických podmínkách pro 
energetická zařízení.

e) kontaktní údaje, včetně internetových 
stránek, na kterých lze získat informace o 
dostupných energetických službách,  
programech energetické účinnosti a jiných 
opatřeních v oblasti energetické účinnosti.

hol. orig.
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Odůvodnění

Koneční uživatelé, nikoli distributoři nebo maloobchodníci nesou odpovědnost za náležitou 
údržbu a rychlou výměnu svých zařízení.

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Dorette Corbeyovou

Pozměňovací návrh 59
příloha I, bod 1

1. Členské státy vypočtou aritmetický 
průměr celkové konečné tuzemské spotřeby 
energie za poslední období pěti kalendářních 
roků, předcházející uplatňování této 
směrnice, pro které jsou k dispozici oficiální 
údaje, a tento časový interval budou 
používat jako základní období po celou 
dobu trvání této směrnice. Těmito údaji
bude objem energie distribuované nebo 
prodané konečným odběratelům v průběhu 
daného období, neupravený s ohledem na 
denostupně, strukturální změny nebo 
výrobní změny.

1. Členské státy použijí roční konečnou 
tuzemskou spotřebu energie za poslední 
období pěti kalendářních roků, předcházející 
uplatňování této směrnice, pro které jsou k 
dispozici oficiální údaje k výpočtu ročního 
průměrného objemu spotřeby. Na základě 
tohoto absolutního objemu spotřeby energie 
bude vypočten cíl ročních úspor energie a 
tento cíl úspor bude uplatňovaný po celou 
dobu trvání této směrnice. Tímto objemem 
bude objem energie distribuované nebo 
prodané konečným odběratelům v průběhu 
daného období, neupravený s ohledem na  
denostupně, strukturální změny nebo 
výrobní změny.

angl. orig.

Odůvodnění

Tento cíl musí být považovaný za absolutní cíl; musí být v souladu se zásadami směrnice o 
obchodování s emisemi, která stanoví absolutní horní hranici. Toto znění danou skutečnost 
vyjasňuje.

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Dorette Corbeyovou

Pozměňovací návrh 60
příloha I, bod 2

2. Roční cíle úspor energie budou vypočteny 
podle základního období a vyjádřeny v 
absolutních hodnotách v GWh nebo v 
ekvivalentních hodnotách, na základě 
uplatnění převodních koeficientů uvedených 
v příloze II.   

2. Roční cíle úspor energie tak budou 
vypočteny na základě průměrné spotřeby 
energie a vyjádřeny v absolutních hodnotách 
v GWh nebo v ekvivalentních hodnotách, na 
základě uplatnění převodních koeficientů  
uvedených v příloze II.

angl. orig.
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Odůvodnění

Tato formulace je jasnější.

Pozměňovací návrh předložený poslankyní Dorette Corbeyovou

Pozměňovací návrh 61
příloha I, bod 3

3. Úspory energie v konkrétním roce, které 
vyplývají z opatření v oblasti energetické 
účinnosti v předcházejícím roce, ne však 
před rokem 1991, mohou být zohledněny ve 
výpočtu ročních úspor. Tyto úspory energie 
by měly být měřitelné a ověřitelné, v 
souladu s obecnými zásadami uvedenými v 
příloze IV této směrnice.

3. Úspory energie v konkrétním roce, které 
vyplývají z opatření v oblasti energetické 
účinnosti v předcházejícím roce, ne však 
před rokem 1991, mohou být zohledněny ve 
výpočtu ročních úspor. Tyto úspory energie 
by měly být měřitelné a ověřitelné, v 
souladu s obecnými zásadami uvedenými v 
příloze IV této směrnice

angl. orig.

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh stanoví vyšší nároky než návrh Komise. 

Pozměňovací návrh předložený poslancem Claudem Turmesem

Pozměňovací návrh 62
Příloha I, bod 3

3. Úspory energie v konkrétním roce, které 
vyplývají z opatření v oblasti energetické 
účinnosti v předcházejícím roce, ne však 
před rokem 1991, mohou být zohledněny ve 
výpočtu ročních úspor. Tyto úspory energie 
by měly být měřitelné a ověřitelné, v 
souladu s obecnými zásadami uvedenými v 
příloze IV této směrnice.

3. Úspory energie v konkrétním roce, které 
vyplývají z opatření v oblasti energetické 
účinnosti v předcházejícím roce, ne však 
před rokem 2000, mohou být zohledněny ve 
výpočtu ročních úspor. Tyto úspory energie 
by měly být měřitelné a ověřitelné, v 
souladu s obecnými zásadami uvedenými v 
příloze IV této směrnice.

angl. orig.
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Odůvodnění

Nedostatkem návrhu Komise je skutečnost, že členské státy mohou zohlednit úspory energie 
vyplývající z iniciativ, předcházejících prosazování směrnice, a to zpětně až do roku 1991. To 
je v rozporu se záměrem této směrnice docílit nových a dalších omezení poptávky po energii. 
Doporučujeme, aby byla zohledňována opatření pouze počínaje od roku 2000. Tím se zamezí 
rovněž administrativní práci a spoléhání na problematické metody výpočtu dopadu opatření z 
časově vzdálených období.                                        

Pozměňovací návrh předložený poslancem Norbertem Glantem

Pozměňovací návrh 63
Příloha III, bod 1, písmeno la) (nové)

1a) činnosti, které vedou ke změně z 
fosilních paliv na obnovitelné energie.      

něm. orig.

Pozměňovací návrh předložený poslanci Andersem Wijkmanem, Peterem Liesem, Horstem 
Schnellhardtem, Vittoriem Prodim

Pozměňovací návrh 64
Příloha III, bod 1, písmeno aa) (nové)

(aa) společná výroba tepla a energie, která 
by měla být podporována v nejmenším 
možném rozsahu s cílem zajistit nejvyšší 
možné termodynamické využívání zdrojů 
energie. Měla by být prosazována úprava 
rozvodné sítě elektrické energie se záměrem 
umožnit, aby elektrická energie vyráběná 
tímto způsobem byla zavedena do 
distribučního systému.

angl. orig.

Odůvodnění

Pro zvýšení energetické účinnosti má zásadní význam, abychom využívali výrazné teplotní 
skoky pro vytvoření počáteční mechanické/elektrické energie a následně používali odpadní  
teplo pro jiné účely.
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Pozměňovací návrh předložený poslanci Andersem Wijkmanem, Peterem Liesem, Horstem 
Schnellhardtem, Vittoriem Prodim

Pozměňovací návrh 65
Příloha III, bod 1, písmeno ba) (nové)

ba) zlepšení pláště a konstrukce budov, za 
účelem docílení letního komfortu při 
nulové nebo nízké spotřebě energie, jako 
například technologie regulující tepelné 
proudy a sluneční záření (vyšší tepelná 
izolace stěn, nízká emisivita a zasklení oken 
regulující sluneční záření, odvětrávané 
(studené) střechy a sálavé izolační vrstvy 
s tepelně odraznou funkcí), technologie pro 
propojení budovy s přírodními zdroji nízké 
teploty v letním období (kontakt s půdou 
prostřednictvím cirkulace vzduchu nebo 
vody, noční větrání spojené se zvýšenou 
tepelnou masou).
Zlepšení pláště a konstrukce budov za 
účelem docílení zimního komfortu (silnější 
stěny, izolace stropu a suterénu, okenní 
rámy s nízkou propustností světla a nízkým 
průsakem vody, zasklení oken s nízkou 
emisivitou).

angl. orig.

Odůvodnění

Je třeba prosazovat budovy s nulovou nebo nízkou spotřebou energie s obdobným komfortem 
v letním i zimním období.

Pozměňovací návrh předložený poslancem Claudem Turmesem

Pozměňovací návrh 66
Příloha III, bod 2

2. Vhodná horizontální opatření
Soustředěná horizontální opatření lze 
považovat za vhodná, pokud je možné 
úspory energie jednoznačně měřit a 
ověřovat podle obecných zásad uvedených v 

Zrušený
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příloze IV této směrnice. Jde o tato opatření 
(jejich výčet není vyčerpávající): 
- předpisy, daně, atd., jejichž účelem je v 

prvé řadě snížení spotřeby energie u 
konečných uživatelů ;

- standardy a normy, jejichž účelem je v 
prvé řadě zvýšení energetické účinnosti 
výrobků a služeb;

- kampaně, které podporují energetickou 
účinnost a opatření v oblasti energetické 
účinnosti.       

angl. orig.

Odůvodnění

Zatímco některá „horizontální opatření“, jako například energetické daně, předpisy, standardy 
a normy, pokud jsou správně uplatňovaná, by mohla mít pozitivní dopad na spotřebu energie, 
je obtížné - ne-li nemožné a minimálně velmi nákladné v případě některých těchto opatření  -
měřit úspory z nich vyplývající. V případě vypuštění odkazu na horizontální opatření, bude 
zamezeno rovněž zdvojování údajů týkajících se reálných konkrétních projektů, uvedených v 
příloze III odstavci 1. 


