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ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

Znižovanie spotreby energie a odstránenie plytvania nadobúdajú pre EÚ čoraz väčší význam.
V roku 2007 vedúci predstavitelia EÚ stanovili cieľ znížiť ročnú spotrebu energie v Únii do
roku 2020 o 20 %. Opatrenia na zvýšenie energetickej efektívnosti sú čoraz viac uznávané
ako prostriedok nielen na dosiahnutie udržateľných dodávok energie, znižovanie emisií
skleníkových plynov, zlepšenie bezpečnosti dodávok a zníženie nákladov na dovoz, ale aj na
podporu konkurencieschopnosti EÚ. Energetická efektívnosť je preto strategickou prioritou
Európskej únie a EÚ podporuje zásadu prvoradosti energetickej efektívnosti.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 194 ZFEÚ.

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Všeobecný rámec
Komisia vydala v roku 2006 Akčný plán pre energetickú účinnosť: Využitie potenciálu
(COM(2006)0545). Zámerom tohto akčného plánu bolo zmobilizovať širokú verejnosť,
tvorcov politiky a účastníkov trhu a pretvoriť vnútorný trh s energiou tak, aby občanom
EÚ zabezpečil energeticky najúčinnejšiu infraštruktúru (vrátane budov), výrobky (vrátane
spotrebičov a automobilov) a energetické systémy na svete. Cieľom akčného plánu bolo
regulovať a znížiť dopyt po energii a prijať opatrenia zamerané na spotrebu a dodávky
s cieľom dosiahnuť 20 % úsporu ročnej spotreby primárnej energie do roku 2020 (v porovnaní
s odhadovanou spotrebou energie v roku 2020). Keď však z odhadov vyplynulo, že EÚ sa
približuje k dosiahnutiu len polovice cieľa na úrovni 20 %, Komisia reagovala stanovením tém
v oblasti energetickej účinnosti ako hlavných cieľov stratégie Európa 2020 na zabezpečenie
inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a vypracovaním nového a komplexného plánu
pre energetickú účinnosť v roku 2011 (COM(2011)0109).
Súčasný rámec energetickej efektívnosti spočíva v množstve smerníc, ktorých revízia práve
prebieha alebo sa plánuje. Smernicou o energetickej efektívnosti (2012/27/EU), ktorá nadobudla
účinnosť v decembri 2012, sa od členských štátov vyžaduje, aby stanovili indikatívne národné
ciele energetickej efektívnosti s cieľom zaistiť, aby EÚ dosiahla hlavný cieľ, ktorým je zníženie
spotreby energie do roku 2020 do 20 %. V záujme dosiahnutia úspor energie môžu členské
štáty tieto minimálne požiadavky sprísniť. Zavádza sa ním aj záväzný súbor opatrení na
pomoc členským štátom pri dosahovaní tohto cieľa a stanovujú sa právne záväzné pravidlá
pre koncových spotrebiteľov a dodávateľov energie. Ďalšie normy energetickej účinnosti
pre výrobky a budovy boli stanovené smernicou o ekodizajne (2009/125/ES), smernicou
o označovaní v oblasti energetickej účinnosti (2010/30/EÚ) a smernicou o energetickej
hospodárnosti budov (2010/31/EU).

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:52006DC0545&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0109:FIN:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2012:315:0001:0056:sk:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:sk:PDF
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V roku 2014 Komisia zverejnila oznámenie (COM(2014)0520) o energetickej efektívnosti,
v ktorom dospela k záveru, že je potrebné ďalšie úsilie zo strany členských štátov, pretože
z jej analýzy vyplynulo, že EÚ nebude môcť do roku 2020 dosiahnuť približne 18 – 19 %
úspory energie. Podľa správy o pokroku pri vykonávaní smernice o energetickej efektívnosti
(COM(2015)0574), ktorá bola uverejnená 18. novembra 2015, sú členské štáty na ceste
k dosiahnutiu len 17,6 % úspory primárnej energie do roku 2020. V dôsledku toho Komisia
v Správa o stave energetickej únie za rok 2015 (COM(2015)0572) oznámila preskúmanie
smerníc o energetickej efektívnosti.
Dňa 30. novembra 2016 Komisia predložila balík návrhov s názvom Čistá energia pre všetkých
Európanov“ (COM(2016)0860) s cieľom uviesť právne predpisy EÚ v oblasti energetiky do
súladu s novými cieľmi v oblasti klímy a energie do roku 2030 a prispieť k cieľov v oblasti
energetickej únie z roku 2015 (COM(2015)0080). Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti
je je jedným z kľúčových prvkov energetickej únie s cieľom zaistiť bezpečné, udržateľné,
konkurencieschopné a cenovo dostupné dodávky energie v EÚ. V revidovanej smernici Komisia
navrhuje ambiciózny 30 % cieľ energetickej účinnosti do roku 2030.
B. Kogenerácia
Predchádzajúca smernica o kogenerácii (smernica 2004/ES) bola zrušená, keď v decembri 2012
nadobudla účinnosť smernica o energetickej efektívnosti. Na základe smernice o energetickej
efektívnosti sa od členských štátov vyžaduje, aby vykonali posúdenie potenciálu vysoko účinnej
kombinovanej výroby a diaľkového vykurovania a chladenia na svojom území a výsledky
oznámili Komisii a aby uskutočnili analýzu nákladov a prínosov na základe klimatických
podmienok, ekonomickej uskutočniteľnosti a technickej vhodnosti (s určitými výnimkami).
V rámci balíka o energetickej únii začala Komisia 16. februára 2016 stratégiu EÚ týkajúcu sa
vykurovania a chladenia (COM(2016) 0051). Stratégia zahŕňa plány na zvýšenie energetickej
hospodárnosti budov, zlepšenie prepojenia elektrických systémov a systémov diaľkového
vykurovania, čím sa významne zvýši využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, a plány
na podporu opätovného využívania odpadového tepla a chladu, ktoré vytvára priemysel.
Legislatívne ustanovenia pre túto stratégiu sú zahrnuté v balíku „Čistá energia pre všetkých
Európanov“.
C. Energetická hospodárnosť budov
Smernica o energetickej hospodárnosti budov (2010/31/EU) obsahuje niekoľko ustanovení
na zlepšenie energetickej účinnosti nových aj existujúcich budov. Kľúčové ustanovenia tejto
smernice zahŕňajú požiadavky v súvislosti:
— so spoločným všeobecným rámcom pre metodiku výpočtu integrovanej energetickej

hospodárnosti budov a jednotiek budov,

— s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť nových budov
a nových jednotiek budov, napríklad stanovením, že do 31. decembra 2020 musia mať
všetky nové budovy takmer nulovú spotrebu energie,

— s uplatňovaním minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť, a to
predovšetkým: existujúcich budov, prvkov budov, ktoré sa významne obnovujú,
a technických systémov budov vždy, keď sa zabudujú, nahrádzajú alebo modernizujú,

— s energetickou certifikáciou budov alebo jednotiek budov, pravidelnou kontrolou
vykurovacích a klimatizačných systémov v budovách a nezávislými systémami kontroly
energetických certifikátov a správ o kontrole.

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/2014_eec_communication_adopted_0.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EEprogress_report.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:ebdf266c-8eab-11e5-983e-01aa75ed71a1.0008.03/DOC_3&format=HTML&lang=SK&parentUrn=CELEX:52015DC0572
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_860_final.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v14.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:sk:PDF
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Dňa 30. novembra 2016 Komisia predložila návrh na revíziu smernice 2010/31/EÚ
o energetickej hospodárnosti budov v rámci širšieho balíka s názvom Čistá energia pre všetkých
Európanov (COM(2016)0860), ktorým by sa malo podporiť plnenie cieľov v oblasti klímy
a energie do roku 2030. Okrem toho zároveň predstavila iniciatívu Inteligentné financovanie
inteligentných budov (COM(2016)0860 – príloha I). Analyzuje sa v nej, ako stimulovať verejné
a súkromné investície týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov a má vyslať trhu signál
dôvery a podporiť investorov, aby sa angažovať v oblasti energetickej účinnosti.
D. Energetická účinnosť výrobkov
V súvislosti s energetickou účinnosťou výrobkov boli na úrovni EÚ zavedené viaceré opatrenia,
okrem iného opatrenia týkajúce sa:
— uvádzania spotreby energie a iných zdrojov na štítkoch a v rámci štandardných informácií

o výrobkoch u energeticky významných výrobkov, ktoré majú významný priamy
alebo nepriamy vplyv na spotrebu energie, ktoré upravuje smernica rámcová smernica
2010/30/EÚ. Špecifické smernice a nariadenia stanovujú požiadavky pre jednotlivé
domáce spotrebiče. Označovanie kancelárskych zariadení a pneumatík upravujú osobitné
nariadenia,

— požiadaviek na ekodizajn výrobkov využívajúcich energiu, ktoré upravuje rámcová
smernica 2009/125/ES, ktorou sa prepracúva smernica 2005/32/ES, v znení zmien
smernice 2008/28/ES. Vykonávajúce nariadenia upravujú širokú škálu výrobkov, medzi
ktoré patria ohrievače, vysávače, počítače, klimatizácie, umývačky riadu, svietidlá,
chladničky a mrazničky, televízory a elektromotory.

Ako súčasť stratégie energetickej únie (COM(2015)0080) oznámenej vo februári 2015 Komisia
navrhla revíziu uvedených smerníc o energetickej účinnosti výrobkov. V marci 2017 bola
dosiahnutá dočasná politická dohoda medzi Parlamentom a Radou o nariadení, ktorým sa
ustanovuje rámec pre označovanie energetickej účinnosti. V nariadení sa stanovia lehoty na
nahradenie súčasných tried A+, A++ a A+++ stupnicou od A po G.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament neustále vyzýval na ambicióznejšie ciele v oblasti energetickej účinnosti a na
prísnejšiu reguláciu. Parlament sa vo svojom uznesení z 15. decembra 2010 o revízii akčného
plánu pre energetickú efektívnosť (P7_TA(2010)0485) jasne vyjadril, že by sa mal prijať
záväzný cieľ energetickej efektívnosti vo výške najmenej 20 % do roku 2020.
V roku 2012 Parlament zohrával kľúčovú úlohu pri rokovaniach o smernici o energetickej
efektívnosti (COD/2011/0172) a zabezpečil, aby požiadavky týkajúce sa národných stratégií
renovácie budov a povinných energetických auditov pre veľké podniky boli zachované
v konečnom kompromise dohodnutom s Radou. Takisto sa mu podarilo presadiť pozmeňujúci
návrh žiadajúci pravidlá týkajúce sa mechanizmov reakcie na dopyt, ktoré umožňujú
spotrebiteľom energie prispôsobiť svoju spotrebu energie podmienkam dodávok, a tým znížiť
svoje účty za energiu.
V roku 2013 Parlament prijal uznesenie o vykonávaní a vplyve opatrení energetickej účinnosti
v rámci politiky súdržnosti (P7_TA(2013)0345), v ktorej privítal nové možnosti ponúkané
Európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi, a to najmä v oblasti budov. Parlament vyzval
na prijatie opatrení na zvýšenie povedomia a šírenie informácií, a zdôraznil potrebu budovať
kapacity a technickú pomoc v tejto oblasti.

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_860_final.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_en_annexe_autre_acte_part1_v9.pdf
http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:1bd46c90-bdd4-11e4-bbe1-01aa75ed71a1.0001.03/DOC_1&format=PDF
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P7-TA-2010-0485
http://www.europarl.europa.eu/oeil-mobile/fiche-procedure/2011/0172(COD)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0345&language=SK&ring=A7-2013-0271http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-0345&language=SK&ring=A7-2013-0271
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Parlament nedávno opakovane vyzval Komisiu a členské štáty vo svojich uzneseniach
s názvom Rámec pre politiku v oblasti zmeny klímy a energetickú politiku do roku
2030 (P7_TA(2014)0094), Konferencia OSN o zmene klímy 2014 – COP 20 v Lime,
Peru (P8_TA(2014)0063) a Smerom k novej medzinárodnej dohode o klíme v Paríži
(P8_TA(2015)0359), aby stanovili záväzný cieľ 40 % spolu so sprievodnými individuálnymi
národnými cieľmi. Zo všetkých troch uznesení jasne vyplýva, že ambiciózny cieľ v oblasti
energetickej efektívnosti by priniesol pracovné miesta a úspory, zvýšil hospodársku
konkurencieschopnosť, podporil inovácie, znížil závislosť od dovozu energie a zvýšil
energetickú bezpečnosť. Po tom, ako Rada prijala cieľ 27 % dňa 23. októbra 2014, Parlament
vo svojom uznesení z 15. decembra 2015 s názvom Na ceste k európskej energetickej únii
(P8_TA(2015)0444), kritizoval tento menej ambiciózny cieľ na rok 2030, označil ho za „slabý“
a zopakoval svoju výzvu na prijatie 40 % záväzného cieľa v oblasti energetickej účinnosti.
Európsky parlament prijal 23. júna 2016 uznesenie o správe o vykonávaní smernice
o energetickej efektívnosti (P8_TA(2016)0293) a dospel k záveru, že existujúca smernica
napriek tomu, že ponúka rámec pre zníženie dopytu po energii, nebola dostatočne
implementované. Vyzval členské štáty, aby ju urýchlene a v plnej miere vykonávali. Okrem toho
uviedol, že dôrazné politiky v oblasti energetickej účinnosti by umožnili, aby EÚ dosiahla svoje
ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2016 v súlade s parížskou dohodou COP 21, a tak by
pomohli zlepšiť energetickú bezpečnosť znižovaním závislosti od vonkajších zdrojov energie.
Európsky parlament prijal 13. septembra 2016 uznesenie o stratégii EÚ týkajúcej sa vykurovania
a chladenia (P8_TA(2016)0334), v ktorom vyzval Komisiu, aby zamerala svoje kroky na
opatrenia týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov, a to najmä v energeticky chudobných
domácnostiach.
Dagmara Stoerring / Susanne Horl
11/2017

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A7-2014-0047+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?lang=en&reference=2014/2777(RSP)
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2015-0275+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2015-0444+0+DOC+XML+V0//SK
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2016-0293
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016-0232+0+DOC+XML+V0//SK

	Energetická efektívnosť
	Právny základ
	Dosiahnuté výsledky
	Úloha Európskeho parlamentu


