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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Navrhovatelka považuje tento návrh směrnice o efektivním využívání energie konečnými 
uživateli a energetických službách za velmi důležitý příspěvek k boji proti změně klimatu a ke 
úspornějšímu zvýšení velmi potřebné úspornosti při využívání energie konečnými uživateli. 
Tento návrh však nezohledňuje dříve podniknuté kroky a neposkytuje členským státům 
dostatečnou pružnost k dosaženípři plnění navržených cílů. Vytvořit nový trh s energetickými 
službami a učinit z energetické úspornosti integrální součást tohoto vnitřního trhu je nezbytné, 
avšak navrhované metody hráče na trhu pouze znechutíodradí. 
 
Navrhované cíle 1 % všeobecných úspor ročně a 1,5 % ročních úspor ve veřejném sektoru 
jsou možná dobrými cíly pro EU jako celek. Pokud však budou tyto cíle uplatňovány stejným 
způsobem na každý sektorve všech sektorech a v každém členském státěu, nebudou výsledky 
udržitelnénepovede to k udržitelným výsledkům. Komise určila stanovila důležitý 
objemznačný počet úsporných opatření. Navrhovatelka proto navrhla roční cíl ve výši 5 % 
potenciálu nákladově efektivních úsporných opatření, aby byly všechny sektory a všechny 
členské státy zatíženy stejnou měrou, ačkoli by se nemělo vůbec jednat o zatížení pokud 
ddefinujeme-li „nákladově efektivní“ jako „opatření, kde náklady nepřevýší přínos“, nemělo 
by se vůbec o zatížení jednat. 
 
Teoreticky lze za účelem vytvoření dostatečného objemu takových služeb v úvodní fázi 
souhlasit s bezplatnými energetickými audity, ale hrazení těchto nákladů ze sazeb za energii 
by bylo porušením v rozporu s právnímich předpisyů Společenství. Je třeba chránit zájmy 
spotřebitelůzákazníků, pro něž tyto energetické audity nebudou přínosem, a členské státy by 
proto měly být nabádány k používání jiných podnětů pobídek s cílem vytvořit poptávku po 
těchto auditech. 
 
Navrhovatelka předložila několik pozměňovacích návrhů týkajících se energie v dopravním 
sektoru dopravy. Společnosti v tomto odvětví by měly povinně ve svých obchodních 
materiálech uvádět informace o úsporách energie a ekologii. 
 
Významných výsledků v oblasti životního prostředí lze dosáhnout také přeměnou energie a 
přestavbou zařízení spotřebovávajících energii. Navrhovatelka proto předložila pozměňovací 
návrh, který se týká tohoto konkrétního problému. 
 
Odkaz na „instalatéry společnosti, které instalují zařízení“ je zastaralý. Tyto společnosti 
kromě instalací rozšířily svou činnost o údržbu, provádění inspekcí, auditů, certifikací a 
poradenství o využívání energie. 
 
Přestože si je navrhovatelka vědoma mimořádného významu této problematiky, navrhuje, aby 
Komise svůj návrh stáhla, dokud nebudou stanovenyé pružnější cíle úspor a více zohledněny 
kroky, které již členské státy podnikly v oblasti efektivního využívání energie konečnými 
uživateli podnikly. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

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

Návrh legislativního usnesení 

Znění navržené Komisí1 

 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1 
Bod odůvodnění 11 

11. Distribuční společnosti a společnosti 
zabývající se prodejem energie 
spotřebitelům mohou zefektivnit využívání 
energie v Evropském společenství, pokud 
budou nabízet energetické služby jako např. 
úsporné vytápění, teplou vodu pro 
domácnosti, chlazení, osvětlení a hnací sílu. 
Zvyšování zisku tak pro tyto společnosti 
bude více spojeno s prodejem energetických 
služeb co nejvíce uživatelům namísto 
prodeje co největšího množství energie 
jednotlivým zákazníkům. 

11. Distribuční společnosti a společnosti 
zabývající se prodejem energie 
spotřebitelům mohou zefektivnit využívání 
energie v Evropském společenství, pokud 
budou nabízet energetické služby jako např. 
úsporné vytápění, teplou vodu pro 
domácnosti, chlazení, osvětlení a hnací sílu. 
Zvyšování zisku tak pro tyto společnosti 
bude více spojeno s prodejem energetických 
služeb co nejvíce uživatelům namísto 
prodeje co největšího množství energie 
jednotlivým zákazníkům. S cílem zaručit V 
zájmu rovných podmínek na trhu rovné 
tržních podmínky pro všechny dodavatele 
energetických služeb by měly být striktně 
zakázány křížové dotace mezi různými 
činnostmi dodavatelů a prodejců energie. 
Národní regulační orgány by měly usilovat 
o prevenci zamezení jakéhokoli jakémukoli 
narušení hospodářské soutěže v této oblasti. 

 

Pozměňovací návrh 2 
Čl. 2 odst. 2 

2. Členské státy mohou z uplatňování této 
směrnice vyloučit malé distributory a 
společnosti zabývající se prodejem energie 
uživatelům z uplatňování této směrnice. 

2. Členské státy mohou přijmout ustanovení 
o částečné dobrovolné neúčasti na 
uplatňování této směrnice malých 
distributorů a společností zabývajících se 
prodejem energie uživatelům na uplatňování 
této směrnice. 

                                                 
1 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku. 
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Odůvodnění 

Malé společnosti by měly mít možnost rozhodnout se o neúčastnit sei, ale měla by se na ně 
přitom vztahovat definice „konečného zákazníka“. Viz pozměňovací návrh čl. 3, písm. f). 
 

Pozměňovací návrh 3 
Čl. 3 písm. f) 

f) „Konečný zákazník“: konečný uživatel v 
domácnosti, v zemědělském, obchodním, 
veřejném nebo průmyslovém sektoru (s 
výjimkou zařízení uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES a průmyslových 
činností uvedených v příloze I směrnice 
1996/61/ES) a sektoru dopravy (s výjimkou 
dopravních prostředků letecké a námořní 
nákladní dopravy). 

f) „Konečný zákazník“: konečný uživatel v 
domácnosti, v zemědělském, obchodním, 
veřejném nebo průmyslovém sektoru (s 
výjimkou zařízení uvedených v příloze I 
směrnice 2003/87/ES a průmyslových 
činností uvedených v příloze I směrnice 
1996/61/ES) a sektoru dopravy (s výjimkou 
dopravních prostředků letecké a námořní 
nákladní dopravy). Tato definice se vztahuje 
na malé distributory nebo společnosti 
zabývající se prodejem energie zákazníkům, 
které využívají možnost dobrovolné 
neúčasti podle čl. 2 odst. 2. 

Odůvodnění 

Z působnosti této směrnice by neměl být zcela vyjmut žádný distributor; pokud nebude 
považován za distributora, měl by být považován za koncového zákazníka. 
 

Pozměňovací návrh 4 
Čl. 3 psísm. aa) (nové) 

 aa) „energie vázaná na rozvodné sítě“: 
zemní plyn a elektřina spadající pod 
směrnice 2003/55/ES a 2003/54/ES. 

Odůvodnění 

Přináší vyjasněníZpřesňuje definici. Povinnosti pro energii vázanou na rozvodné sítě by se 
měly vztahovat na zemní plyn a elektřinu na vnitřním trhu a nikoli např. na dálkové vytápění a 
chlazení. 
 

Pozměňovací návrh 5 
Čl. 3 písm oa) (nové) 

 oa) „Veřejný sektor“: subjekty se státní 
úřední mocí; národní, regionální nebo 
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místní orgány úřady plnící úkoly veřejných 
služeb; nebo další subjekty a služby 
financované z části nebo úplně z veřejných 
prostředků. Na společnosti fungující za 
tržních podmínek, které se řídí soukromým 
a obchodním právem, se tato definice 
nevztahuje. 

Odůvodnění 

Definice veřejného sektoru se v jednotlivých členských státech liší. 
 

Pozměňovací návrh 6 
Čl. 3 psím ob) (nové) 

 ob) „Nákladově úsporná opatření“: 
opatření, kde náklady v daném časovém 
rámci nepřevýší přínos; v případě, kdy jsou 
používány sociální náklady, by se měla 
úspornost posuzovat vzhledem k sociálnímu 
přínosu. 

Odůvodnění 

Přináší vyjasněníZpřesňuje definici. 
 

Pozměňovací návrh 7 
Čl. 4 bod 2 

2. Cílem bude roční úspora energie v 
množství odpovídajícímu 1 % objemu 
energie distribuované a/nebo prodané 
konečným zákazníkům a vypočítané pro 
základní rok podle přílohy 1. Náklady na 
opatření přijatá za účelem dosažení tohoto 
cíle by neměly převýšit přínos těchto 
opatření. 

2. Cílem bude roční úspora energie v 
množství odpovídajícím 5 % nákladově 
efektivních opatření. Tato opatření budou 
podrobněji stanovena na úrovni členských 
států dotyčnými členskými státy a Komisí. 

Odůvodnění 

Použití cíle 5 % nákladově efektivních opatření znamená rovný přístup ke všem členských 
státům a sektorům, zatímco 1 %  úspora distribuované energie je problematická pro sektory 
nebo průmyslová odvětví, která již využila většinu svého potenciálu k úsporám. Komise určila 
stanovila důležitý značný objem nákladově efektivních úsporných opatření. Tato opatření 
zajišťují dostatečné úspory pro dosažení cíle EU z Kjótó. Udržitelným řešením by proto bylo 
stanovit tento potenciál na úrovni členských států a každoročně 5 % tohoto potenciálu 
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uskutečnit v praxi 5 % tohoto potenciálu. 
 

Pozměňovací návrh 8 
Čl. 4 bod 7 

7. Po revizi tohoto cíle a předložení první 
zprávy Komise prozkoumá, zda je vhodné 
předložit návrh směrnice za účelem dalšího 
vývoje tržního přístupu k úspoře energie 
prostřednictvím „bílých certifikátů“. 

7. Po revizi tohoto cíle a předložení první 
zprávy Komise prozkoumá, zda je vhodné 
předložit návrh směrnice za účelem dalšího 
vývoje tržního přístupu k úspoře energie 
prostřednictvím „bílých certifikátů“ a 
vytvořením jednotné měny pro hospodaření 
s emisemi uhlíku, v němž je zaručena 
možnost obchodování s různými certifikáty 
a povoleními. 

Odůvodnění 

 Přemíra certifikátů, půjček a povolení způsobuje problémy při porozumění a vytváření 
skutečného systému obchodování s emisemihospodářství založeného na emisích  uhlíku, kterýé 
je nutné pro boj proti změně klimatu. 
 

Pozměňovací návrh 9 
Čl. 5 bod 2 

2. Cílem pro veřejný sektor bude roční 
úspora energie v množství odpovídajícímu 
nejméně 1,5 % objemu energie 
distribuované a/nebo prodané tomuto 
sektoru, přidělené a vypočítané podle čl. 4 
odst. 3 a za použití metod uvedených v 
příloze I. Pro srovnávací účely a pro převod 
na primární energii se použijí převodní 
faktory stanovení v příloze II. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu k čl. 4, bodu 2. 
 

Pozměňovací návrh 10 
Čl. 5 bod 4 úvodní část 

4. Za účelem V zájmu dosažení cílů 
přijatých podle bodu 1 mohou členské státy 
využít zejména pravidel pro veřejný nákup, 
aby veřejným úřadům orgánům veřejné 

4. Za účelem V zájmu dosažení cílů 
přijatých podle čl. 4 odst. 2 mohou členské 
státy využít zejména pravidel pro veřejný 
nákup, aby orgánům veřejné 



PE349.917v01-00PE349.917v01-00PE349.917v01-00 8/1716PA\546281CS.d

CS 

správy umožnily začlenit hlediska úspory 
energie do jejich svých investic a provozních 
rozpočtů a činností prostřednictvím 
využívání energetických služeb, programů 
úspor energie a dalších opatření pro úsporu 
energie. Opatření, jež musí dodržovat 
postupy pro veřejné zakázky stanovené ve 
vnitrostátních předpisech a právních 
předpisech Společenství, se mohou 
vztahovat na: 

správyveřejným úřadům  umožnily začlenit 
hlediska úspory energie do jejich svých 
investic a provozních rozpočtů a činností 
prostřednictvím využívání energetických 
služeb, programů úspor energie a dalších 
opatření pro úsporu energie. Opatření, jež 
musí dodržovat postupy pro veřejné zakázky 
stanovené ve vnitrostátních předpisech a 
právních předpisech Společenství, se mohou 
vztahovat na: 

Odůvodnění 

Přináší vyjasnění a doplňuje kategorii zajišťování služeb s nízkými náklady na životní cyklus. 
 

Pozměňovací návrh 11 
Čl. 5 bod 4 písm. b) 

b) požadavky nakupovat zařízení a vozidla z 
řady energeticky úsporných produktů každé 
kategorie zařízení a vozidel, přičemž se  za 
použití, ve vhodných případech, použijí 
minimalizované analýzy nákladů na 
životnost nebo srovnatelných metod za 
účelem zajištění nákladové efektivnosti; 

b) požadavky nakupovat – v případech, kde 
nejsou služby k dispozici – produkty s 
nízkou spotřebou energie v pohotovostním 
režimu a další zařízení a vozidla z řady 
energeticky úsporných produktů každé 
kategorie zařízení a vozidel, přičemž se ve 
vhodných případech použijí minimalizované 
analýzy nákladů na životnost nebo 
srovnatelných metod za účelem zajištění 
nákladové efektivnosti za použití, ve 
vhodných případech, minimalizované 
analýzy nákladů na životnost nebo 
srovnatelných metod za účelem zajištění 
nákladové efektivnosti; 

 

Pozměňovací návrh 12 
Čl. 5 bod 4 písm. c) 

c) požadavky nakupovat produkty s nízkou 
spotřebou energie v pohotovostním režimu, 
přičemž se za použití, ve vhodných 
případech, použijí minimalizované analýzy 
nákladů na životnost nebo srovnatelných 
metod za účelem zajištění nákladové 
efektivnosti. 

c) požadavky poskytovat služby, přičemž se 
za použití, ve vhodných případech, použijí 
minimalizované analýzy nákladů na 
životnost nebo srovnatelných metod za 
účelem zajištění nákladové efektivnosti. 
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Pozměňovací návrh 13 
Čl. 6 úvodní část 

Členské státy odstraní překážky poptávce po 
energetických službách a zajistí, aby 
distributoři energie a/nebo společnosti 
zabývající se prodejem elektrické energie, 
zemního plynu, dálkového vytápění a/nebo 
topného oleje: 

Členské státy odstraní překážky poptávce po 
energetických službách a zajistí, aby 
distributoři energie a/nebo společnosti 
zabývající se prodejem elektrické energie, 
zemního plynu, dálkového vytápění a/nebo 
topného oleje a další společnosti prodávající 
energii podle čl. 3 písm. a): 

Odůvodnění 

Měly by být zahrnuty všechny formy energie v souladu s čl. 3 písm. a). 
 

Pozměňovací návrh 14 
Čl. 6 písm. a) 

a) nabízely a aktivně podporovaly 
energetické služby jako nedílnou součást 
distribuce a/nebo prodeje energie 
zákazníkům buď přímo, nebo 
prostřednictvím dalších poskytovatelů 
energetických služeb. Energetické audity se 
poskytují zákazníkům zdarma dokud 5 % z 
nich nebude pokryto energetickými 
službami. 

a) nabízely a aktivně podporovaly 
energetické služby jako nedílnou součást 
distribuce a/nebo prodeje energie 
zákazníkům buď přímo, nebo 
prostřednictvím dalších poskytovatelů 
energetických služeb. 

Odůvodnění 

Druhá část písm. a) se vypouští, protože by byla v rozporu s právními předpisy Společenství. 
 

Pozměňovací návrh 15 
Čl. 6 písm. ba) (nové) 

 ba) se zdržely všech činností, které by 
mohly bránit volné tvorbě cen energie na 
úkor energeticky úsporné produkce 
elektřiny zejména v době mimo špičky, a 
zajistily, aby sazby za přenos a distribuci 
nebyly diskriminující a , odrážely skutečné 
náklady a měly stabilní strukturu. 

Odůvodnění 

Toto nové ustanovení vložené za písmeno b) má za cíl předejít situacím, kdy je zbytečně 
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vypoužíván ekologicky nejméně šetrný způsob výroby elektrické energie za účelem vysokých 
neočekávaných zisků. To by mělo být zakázáno jak v zájmu spotřebitelů, tak v zájmu životního 
prostředí. 
 

Pozměňovací návrh 16 
Čl. 6 písm. c) 

c) poskytovaly informace o svých 
konečných zákaznících, které potřebují 
úřady nebo agentury určené podle čl. 4 
odst. 4 k tomu, aby mohly řádně navrhnoutly 
a realizovatly programy úspor energie a 
prosazovalty energetické služby a opatření 
na úsporu energie. Součástí těchto informací 
by měly být údaje o spotřebě konečného 
zákazníka v minulosti a v současnosti, 
profily zatížení, segmentace zákazníků a 
popřípadě, ve vhodných případech, 
zeměpisná poloha zákazníků, přičemž musí 
zachovat integritu a důvěrný charakter 
obchodně citlivých informací. 

c) poskytovaly informace, pokud jsou k 
dispozici, o svých konečných zákaznících, 
které potřebují úřady nebo agentury určené 
podle čl. 4 odst. 4 k tomu, aby mohly řádně 
navrhnoutly a realizovatly programy úspor 
energie a prosazovatly energetické služby a 
opatření na úsporu energie. Součástí těchto 
informací by měly být údaje o spotřebě 
konečného zákazníka v minulosti a v 
současnosti, profily zatížení, segmentace 
zákazníků a , ve vhodných 
případech,popřípadě zeměpisná poloha 
zákazníků, přičemž musí zachovat integritu 
a důvěrný charakter obchodně citlivých 
informací. 

 

Pozměňovací návrh 17 
Čl. 10 písm. b) 

b) náklady na investice na straně 
konečných spotřebitelů energie, které 
vynaložily distribuční společnosti, mohou 
být ve vhodných případech získány zpět 
započtením těchto nákladů do sazeb za 
distribuci, ve vhodných případech,  s 
řádným ohledem na nutnost zajistit rovnou 
hospodářskou soutěž pro ostatní 
poskytovatele energetických služeb. Zpětné 
získání nákladů může být povoleno pro 
náklady vynaložené při plnění závazků 
energetických služeb podle čl. 6 písm. a) za 
podmínky, že jsou takové tyto náklady 
považovány příslušným orgánem za 
přiměřené a konkurenceschopnéční. 

vypouští se 

Odůvodnění 

Viz odůvodnění k čl. 6 písm a). Čl. 10 písm. b) je v rozporu s platnými právními předpisy 
Společenství. 
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Pozměňovací návrh 18 
Článek 12 

Členské státy zajistí dostupnost nezávislých, 
vysoce kvalitních programů energetických 
auditů, jejichž cílem bude stanovit případná 
opatření pro úsporu energie, potřeby 
energetických služeb a připravit jejich 
realizaci. Audity budou dostupné také 
menším domácím a obchodním místům a 
malým a středně velkým průmyslovým 
místům a podnikům s poměrně vysokými 
transakčními náklady. 

Členské státy zajistí dostupnost nezávislých, 
vysoce kvalitních programů energetických 
auditů, jejichž cílem bude stanovit případná 
opatření pro úsporu energie, potřeby 
energetických služeb a připravit jejich 
realizaci. Audity budou dostupné také 
menším domácím a obchodním místům a 
malým a středně velkým průmyslovým 
místům a podnikům s poměrně vysokými 
transakčními náklady; ve vhodných 
případech bude uplatněn program řízení a 
kontroly úspor energie (Energy Efficiency 
Management and Auditing Scheme – 
E2MAS)). 

Odůvodnění 

Měl by být k dispozici nástroj pro vyhodnocování a optimalizaci využívání energie zákazníky z 
řad malých průmyslových a obchodních spotřebitelů s cílem zajistit harmonizovaný přístup na 
úrovni EU. 
 

Pozměňovací návrh 19 
Článek 12a (nový) 

 Článek 12a 

Ustanovení pro sektor dopravy 

Články 6 až 9, 11 a 12 se uplatníobdobně, 
mutatis mutandis,  uplatní na sektor 
dopravy. 

Členské státy zejména zajistí, že veškeré 
společnosti zabývající se výrobou paliv, 
distribucí a/nebo jejich maloobchodním 
prodejem: 

– nebudou využívat obchodní materiály, 
které by bránily úsporám energie; a a 

– začlení informace uvedené v čl. 13 odst. 3 
písm. d) a e) do všech svých obchodních 
materiálů. 
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Odůvodnění 

Návrh Komise se dostatečně nezabývá sektorem dopravy, přestože se jedná o nejrychleji 
rostoucí zdroj emisí skleníkových plynů ve Společenství. 
 

Pozměňovací návrh 20 
Článek 12b (nový) 

 Článek 12b 

Přeměna energie a přestavba zařízení 
spotřebovávajících energii 

Nejpozději do dvou let po přijetí této 
směrnice Komise vyhodnotí rozsah, v němž 
bylo a může dále být dosaženo úspor 
energie pomocí přeměny energie a 
přestavbou zařízení, jako např. přechodem 
od individuálních kotlů na dálkové vytápění 
nebo přechodem od pevných paliv k 
obnovitelné energii. 

Toto hodnocení použijí členské státy jako 
doplňující nástroj k tomu, aby se při plnění 
svých cílů v oblasti úspor energie zaměřily 
více na potenciál úspor a přínos pro životní 
prostředí. 

Odůvodnění 

Převod energie a přestavba zařízení spotřebovávajících energii má obrovský potenciál pro 
velké pro úspory energie. Toto hodnocení pomůže členským státům na úrovni EU zaměřit 
činnost v oblasti úspor také dto této oblasti a plně využít jejího potenciálu. 
 

Pozměňovací návrh 21 
Čl. 13, bod 1 

1. Členské státy zajistí, že: 
všichni koneční zákazníci distribučních 
společností a/nebo společností zabývajících 
se prodejem energie vázané na rozvodnou 
síť obdrží za tržní ceny měřiče, které budou 
přesně zobrazovat skutečnou spotřebu 
energie a skutečnou dobu její spotřeby. 

1. Členské státy zajistí, že: 
všichni koneční zákazníci distribučních 
společností a/nebo společností zabývajících 
se prodejem energie vázané na rozvodnou 
síť obdrží za tržní ceny měřiče, bude-li to na 
nákladově efektivní, které budou přesně 
zobrazovat skutečnou spotřebu energie a, v 
případě spotřeby elektřiny, skutečnou dobu 
její spotřeby. 
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Odůvodnění 

Přináší nutné vyjasnění. Viz též odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 4 k článku 3 o definici 
„energie vázané na rozvodnou síť “. 
 

Pozměňovací návrh 22 
Čl. 13 bod 3 úvodní část 

3. Členské státy zajistí, že: 
v účtech, smlouvách, transakcích, dokladech 
o transakcích na distribučních místech a v 
propagačních materiálech nebo spolu s nimi 
poskytnou konečným zákazníkům všichni 
distributoři energie a/nebo společnosti 
zabývající se prodejem energie následující 
informace: 

3. Členské státy zajistí, že: 
v účtech, smlouvách, transakcích, dokladech 
o transakcích na distribučních místech, na v 
bankovních výpisech a v propagačních 
materiálech nebo spolu s nimi poskytnou 
konečným zákazníkům všichni distributoři 
energie a/nebo společnosti zabývající se 
prodejem energie přehledným a 
srozumitelným způsobem následující 
informace: 

 

Pozměňovací návrh 23 
Čl. 13 bod 3 písm. b) 

b) ve vhodných případech srovnání současné 
spotřeby energie zákazníkem se spotřebou 
za stejné období předchozího roku, a to v 
grafické podobě; 

b) ve vhodných případech srovnání současné 
spotřeby energie zákazníkem se spotřebou 
za předchozí období a/nebo za stejné období 
předchozího roku, v to grafické podobě, 
přičemž se použijí vhodné korekce pro 
topné dny; 

Odůvodnění 

Je nezbytné vzít v úvahu povětrnostní podmínky. Někdy je vhodnější srovnávat s předchozím 
obdobím, neboť údaje za předchozí rok mohou být příliš staré na to, aby se zákazníci 
uvědomili změny v chování. 
 

Pozměňovací návrh 24 
Čl. 13 bod 3 písm. c) 

c) srovnání s průměrným normalizovaným 
nebo vzorovým uživatelem energie stejné 
kategorie; 

c) srovnání s průměrným normalizovaným 
nebo vzorovým uživatelem energie stejné 
kategorie a s průměrným normalizovaným 
nebo vzorovým uživatelem energie 
ekologicky nejšetrnější kategorie; 
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Odůvodnění 

Má za cíl poskytnout spotřebiteli informace o nejlepší alternativní kategorii. 
 

Pozměňovací návrh 25 
Čl. 13 bod 3 písm. d) 

d) dopad na životní prostředí, jako např. 
objem emise CO2 z energie dodané nebo 
prodané ke spotřebě; 

d) dopad na životní prostředí, jako např. 
objem emise CO2 z energie dodané nebo 
prodané ke spotřebě ve srovnání s cílem na 
osobu. Tyto údaje by měly popisovat dopad 
volby spotřebitele (např. úspory) a dopad 
volby distributora (např. změna paliva) 
odděleně; 

Odůvodnění 

Má za cíl poskytnout srovnatelné údaje o individuálním nárůstu CO2 ve srovnání s cílem na 
osobu. Může být nutné oddělit rozhodnutí spotřebitele od chování distributorů. 
 

Pozměňovací návrh 26 
Čl. 13 bod 3 písm. e) 

e) kontaktní údaje včetně webových stránek, 
na nichž jsou dostupné informace o cenách 
energetických služeb, programech úspor 
energie a dalších opatřeních na úsporu 
energie a taktéž technické údaje o zařízeních 
spotřebovávajících energii. 

e) kontaktní údaje včetně webových stránek, 
na nichž jsou dostupné informace o cenách 
energetických služeb, programech úspor 
energie a dalších opatřeních na úsporu 
energie, srovnatelné profily konečných 
uživatelů, a taktéž technické údaje o 
zařízeních spotřebovávajících energii včetně 
zařízení „faktor 4“ dostupných na trhu. 

Odůvodnění 

„Faktor 4“ označuje technologie, jež jsou právě uváděny na trh a které šetří energii díky 
vyššímu výkonu a efektivitě při nižší spotřebě energie. 
 

Pozměňovací návrh 27 
Čl. 13 bod 3a (nový) 

 3a. Pro účely tohoto článku členské státy 
shromáždí a zpracují informace získané v 
souladu s čl. 6 písm. c) a další nezbytné 
informace, a poskytnou je bezplatně všem 
distributorům, prodejcům a/nebo dalším 
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poskytovatelům energetických služeb. 
 

Pozměňovací návrh 28 
Čl. 14 bod 3a (nový) 

 3a. Nejpozději dva roky po přijetí této 
směrnice Komise zveřejní hodnocení z 
hlediska vynaložených nákladů a výnosů, 
které se bude zabývat souvislostmi mezi 
standardy EU, regulací, politikami a 
opatřeními o efektivním využívání energie 
konečnými uživateli. 

 

Pozměňovací návrh 29 
Příloha III odst. 1 písm. d) 

d) osvětlení (např. nové úsporné žárovky a 
předřazená zařízení, digitální kontrolní 
systémy apod.); 

d) osvětlení (např. nové úsporné žárovky a 
předřazená zařízení, digitální kontrolní 
systémy, používání detektorů pohybu 
namísto nepřetržitého osvětlení v 
hospodářských budovách, apod.); 

 

Pozměňovací návrh 30 
Příloha III odst. 1 písm. g) 

g) výrobní procesy (např. efektivnější 
využívání stlačeného vzduchu, kondenzátu, 
spínačů a ventilů, využívání automatických a 
integrovaných systémů, úsporné 
pohotovostní režimy apod.); 

g) výrobní procesy (např. efektivnější 
využívání stlačeného vzduchu, kondenzátu, 
spínačů a ventilů, využívání automatických a 
integrovaných systémů, úsporné 
pohotovostní režimy apod.); myšlení z 
hlediska životnosti a informační procesy 
pro výrobu ve výrobních řetězcích a 
subdodavatelských vztazích, zejména pro 
malé a střední podniky; 

 

Pozměňovací návrh 31 
Příloha III odst. 1 písm. k) odrážka 6a (nová) 

 - politiky a opatření podporující využívání 
prostředků hromadné dopravy. 
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Pozměňovací návrh 32 
Příloha III odst. 1 bod 1 odrážka 4a (nová) 

 – inteligentní systémy zpoplatňování 
využívání silnic pro soukromou dopravu, 
které jsou tvořeny započítávající vpřijetím 
vnějších nákladyů a optimalizující tak 
využívání silnic. 

 

Pozměňovací návrh 33 
Příloha III odst. 2 odrážka 3a (nová) 

 – úsporná opatření veřejné správy a služeb, 
které přímo zvyšují úspory energie a také 
opatření, jako např. aplikace v oblasti 
informačních technologií v elektronické 
správě (e-governance), které nepřímo 
snižují spotřebu energie. 
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