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ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ

Znižovanie spotreby energie a koniec plytvania majú pre EÚ čoraz väčší význam.
Vedúci predstavitelia v roku 2007 stanovili pre EÚ cieľ znížiť ročnú spotrebu
energie do roku 2020 o 20 %. V roku 2018 bol v rámci balíka opatrení v oblasti
čistej energie pre všetkých Európanov stanovený nový cieľ znížiť do roku 2030
spotrebu energie najmenej o 32,5 %. Po ruskej invázii na Ukrajinu a následnej
energetickej kríze sa Únia dohodla, že ešte pred rokom 2030 urýchlene zníži
svoju závislosť od ruských fosílnych palív zvýšením úspor energie. Opatrenia na
zvýšenie energetickej efektívnosti sú stále viac uznávané ako prostriedok nielen
na dosiahnutie udržateľného zásobovania energiou, znižovanie emisií skleníkových
plynov, zvýšenie bezpečnosti dodávok a zníženie nákladov na dovoz, ale aj na
podporu konkurencieschopnosti EÚ. Energetická efektívnosť je preto strategickou
prioritou Európskej únie a platí zásada, že energetická efektívnosť je prvoradá.
V súčasnosti sa rokuje o budúcom politickom rámci na obdobie do roku 2030 a po
ňom.

PRÁVNY ZÁKLAD

Článok 194 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

VÝSLEDKY

A. Smernica o energetickej efektívnosti
1. Smernica o energetickej efektívnosti: Horizont 2020
Smernicou o energetickej efektívnosti (2012/27/EÚ), ktorá nadobudla účinnosť
v decembri 2012, sa od členských štátov vyžadovalo, aby si stanovili indikatívne
národné ciele energetickej efektívnosti tak, aby EÚ dosiahla svoj hlavný cieľ, ktorým
je zníženie spotreby energie do roku 2020 o 20 %. V absolútnom vyjadrení spotreba
energie v EÚ do roku 2020 nemala presiahnuť 1 474 a 1 078 miliónov ton ropného
ekvivalentu v prípade primárnej a konečnej energie. V záujme dosiahnutia úspor
energie mohli členské štáty tieto minimálne požiadavky sprísniť. Smernicou sa zaviedol
aj záväzný súbor opatrení na pomoc členským štátom pri dosahovaní tohto cieľa
a stanovili právne záväzné pravidlá pre koncových spotrebiteľov a dodávateľov
energie. Od krajín EÚ sa požadovalo, aby uverejnili svoje trojročné národné akčné
plány energetickej efektívnosti.
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2. Upravená smernica o energetickej efektívnosti: Horizont 2030
Zásada prvoradosti energetickej efektívnosti je jednou z hlavných zásad energetickej
únie s cieľom zaistiť v EÚ bezpečné, udržateľné, konkurencieschopné a cenovo
dostupné zásobovanie energiou. V revidovanej smernici navrhuje Komisia ambiciózny
30 % cieľ energetickej účinnosti do roku 2030. V januári 2018 Parlament zmenil
a doplnil návrh Komisie na revíziu smernice o energetickej efektívnosti s cieľom
celkovo zvýšiť ambicióznosť návrhu. Po rokovaniach s Radou bola v novembri 2018
dosiahnutá dohoda o znížení primárnej a konečnej energetickej spotreby na úrovni EÚ
do roku 2030 o 32,5 % (v porovnaní s odhadovanou spotrebou energie v roku 2030).
V absolútnom vyjadrení spotreba energie v EÚ do roku 2030 nesmie presiahnuť
1 128 a 846 miliónov ton ropného ekvivalentu v prípade primárnej a konečnej energie
v porovnaní s prognózami základných scenárov z roku 2007. Smernica takisto od
členských štátov vyžadovala, aby zaviedli opatrenia na zníženie ročnej spotreby
energie v priemere o 4,4 % do roku 2030. Od každej krajiny EÚ sa vyžaduje, aby
na obdobie 2021 – 2030 vypracovala 10-ročný integrovaný národný energetický
a klimatický plán, v ktorom uvedie, ako plánuje dosiahnuť svoje ciele v oblasti
energetickej efektívnosti do roku 2030.
V rámci balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých Európanov nadobudla
v decembri 2018 účinnosť nová smernica o energetickej efektívnosti ((EÚ) 2018/2002).
Členské štáty ju do 25. júna 2020 transponovali do vnútroštátnych právnych predpisov
s výnimkou ustanovení o meraní a vyúčtovaní, ktoré mali inú lehotu (25. októbra 2020).
3. Ďalší krok: revízia smernice o energetickej efektívnosti
V júli 2021 Komisia navrhla prvú revíziu smernice o energetickej efektívnosti ako
súčasť balíka s názvom Plníme prísľub Európskej zelenej dohody a v súlade s novým
cieľom v oblasti klímy, ktorý spočíva v znížení emisií skleníkových plynov EÚ do
roku 2030 aspoň o 55 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a v dosiahnutí
klimatickej neutrality do roku 2050. Navrhla zvýšiť záväzný ročný cieľ EÚ týkajúci sa
energetickej efektívnosti do roku 2030 aspoň na 9 % v porovnaní s aktualizovanými
prognózami základných scenárov z roku 2020 alebo ekvivalentne zvýšiť ciele týkajúce
sa energetickej efektívnosti, pokiaľ ide o primárnu a konečnú energetickú spotrebu, do
roku 2030 na 39 % a 36 % v porovnaní s pôvodnými prognózami základných scenárov
z roku 2007. V absolútnom vyjadrení by spotreba energie v EÚ do roku 2030 podľa
návrhu nepresiahla 1 023 a 787 miliónov ton ropného ekvivalentu v prípade primárnej
a konečnej energie.
V návrhu boli členské štáty požiadané, aby stanovili indikatívne národné ciele v oblasti
znižovania spotreby energie, uviedol sa vzorec na výpočet ich príspevkov, zaviedli sa
posilnené automatické mechanizmy na riešenie nedostatkov a zdvojnásobila povinnosť
členských štátov, čo sa týka nových ročných úspor energie, a to na úroveň 1,5 %
konečnej energetickej spotreby v rokoch 2024 až 2030. Zaviedli sa v ňom aj vzorové
požiadavky na verejné budovy, ako je ročný cieľ zníženia spotreby energie vo verejnom
sektore o 1,7 % a cieľ renovácie na úrovni aspoň 3 % celkovej podlahovej plochy
budov verejnej správy, navrhlo sa zmenšenie energetickej chudoby uprednostňovaním
zraniteľných odberateľov a zaviedli sa povinnosti v oblasti auditu a požiadavky na
technickú spôsobilosť, najmä pre veľkých spotrebiteľov energie.
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Vzhľadom na potrebu, aby Únia prekonala svoju závislosť od dovozu energie z Ruska
a vyrovnala sa s vysokými cenami energie a zmenenými podmienkami na trhu
s energiou, Komisia v máji 2022 navrhla druhú revíziu smernice o energetickej
efektívnosti, ktorou sa ďalej zvyšuje záväzný cieľ energetickej efektívnosti z 9 %
na 13 % alebo ekvivalentne cieľ energetickej efektívnosti, pokiaľ ide o primárnu
a konečnú energetickú spotrebu, do roku 2030 aspoň na 41 % a 39 % v porovnaní
s pôvodnými prognózami základných scenárov z roku 2007. V absolútnom vyjadrení
by spotreba energie v EÚ do roku 2030 podľa návrhu nepresiahla 980 a 750 miliónov
ton ropného ekvivalentu v prípade primárnej a konečnej energie. V návrhu sa tiež
podrobne uviedli krátkodobé zmeny v správaní s cieľom znížiť dopyt po plyne a rope
o 5 % a členské štáty boli vyzvané, aby začali osobitné komunikačné kampane
zamerané na domácnosti a priemysel a aby využívali fiškálne opatrenia na podporu
úspor energie, ako sú znížené sadzby dane z pridanej hodnoty na energeticky účinné
vykurovacie systémy, izoláciu budov a spotrebiče a výrobky. Stanovili sa v ňom aj
krízové opatrenia v prípade vážneho narušenia dodávok a oznámili sa usmernenia
týkajúce sa prioritizačných kritérií pre odberateľov a uľahčenia koordinovaného plánu
EÚ na zníženie dopytu.
B. Všeobecný rámec
1. Energetická hospodárnosť budov
a. Smernica o energetickej hospodárnosti budov
Smernica o energetickej hospodárnosti budov (2010/31/EÚ) zmenená v roku 2018
(smernica (EÚ) 2018/844) spolu so smernicou o energetickej efektívnosti ((EÚ)
2018/2002) má zabezpečiť, aby každý členský štát mal do roku 2050 vysoko
energeticky efektívny a dekarbonizovaný fond budov.
Smernica o energetickej hospodárnosti budov (smernica (EÚ) 2018/844) zaviedla
povinné dlhodobé stratégie obnovy pre členské štáty s cieľom podporiť obnovu
vnútroštátneho fondu verejných a súkromných budov v záujme dosiahnutia vysoko
energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov do roku 2050. Urýchlila tiež
transformáciu existujúcich budov na „budovy s takmer nulovou spotrebou energie“ do
roku 2050, pričom všetky nové budovy musia mať od roku 2021 takmer nulovú spotrebu
energie, a podporila modernizáciu všetkých budov inteligentnými technológiami.
Komisia 15. decembra 2021 navrhla revíziu smernice o energetickej hospodárnosti
budov, aby ju zosúladila s cieľom znížiť emisie skleníkových plynov v EÚ o 55 %
a dosiahnuť klimatickú neutralitu do roku 2050. V revízii sa stanovuje vízia a popisujú
nástroje na dosiahnutie fondu budov s nulovými emisiami do roku 2050, zavádza
sa nové vymedzenie pojmu budova s nulovými emisiami a upresňujú sa existujúce
vymedzenia pojmov, ako napríklad „budova s takmer nulovou spotrebou energie“
a „hĺbková obnova“. Dlhodobé stratégie obnovy sa nahrádzajú operatívnejšími a lepšie
monitorovanými národnými plánmi obnovy budov, ktoré majú byť predložené do
30. júna 2024. Zvyšujú sa minimálne energetické normy tým, že sa vyžaduje, aby
všetky nové budovy EÚ mali nulové emisie od roku 2030 a všetky nové verejné budovy
od roku 2027, všetky nebytové budovy s triedou energetickej hospodárnosti G sa
majú do roku 2027 renovovať aspoň na triedu F a do roku 2030 na triedu E a všetky
bytové budovy majú dosiahnuť aspoň triedu F do roku 2030 a triedu E do roku 2033.
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Revíziou sa zabezpečia porovnateľné vnútroštátne normy pre energetické certifikáty
do roku 2025, zavedú sa nepovinné pasporty obnovy budov do roku 2024 a indikátor
inteligentnej pripravenosti do roku 2026 a poskytne sa finančná podpora na zmiernenie
energetickej chudoby.
Komisia 18. mája 2022 po ruskej invázii na Ukrajinu a v súlade s plánom
REPowerEU zmenila smernicu o energetickej hospodárnosti budov zvýšením podpory
solárnej energie v budovách vrátane povinnosti selektívneho postupného inštalovania
strešných solárnych panelov (iniciatíva pre strešné solárne inštalácie).
b. Vlna obnovy
V októbri 2020 Komisia uverejnila novú stratégiu na podporu obnovy s názvom
Vlna obnovy pre Európu – ekologizácia našich budov, tvorba pracovných miest,
zlepšovanie životných podmienok, ktorej cieľom je počas nasledujúcich 10 rokov aspoň
zdvojnásobiť mieru obnovy a zabezpečiť, aby obnovy viedli k vyššej energetickej
efektívnosti a efektívnosti využívania zdrojov. Iniciatíva „vlna obnovy“ vychádza
z opatrení dohodnutých v rámci balíka opatrení v oblasti čistej energie pre všetkých
Európanov, najmä z požiadavky, aby každá krajina EÚ uverejnila dlhodobú stratégiu
obnovy budov, a zo stavebných aspektov národných energetických a klimatických
plánov každej krajiny EÚ.
2. Kogenerácia
V rámci balíka opatrení pre energetickú úniu uviedla Komisia 16. februára 2016
stratégiu EÚ týkajúcu sa vykurovania a chladenia. Stratégia zahŕňala plány na
zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, zlepšenie prepojení elektrických systémov
a systémov diaľkového vykurovania, čím by sa významne zvýšilo využívanie energie
z obnoviteľných zdrojov, a plány na podporu opätovného využívania odpadového tepla
a chladu z priemyslu. Legislatívne ustanovenia pre túto stratégiu sú súčasťou balíka
Čistá energia pre všetkých Európanov.
Smernica o energetickej efektívnosti ((EÚ) 2018/2002) vyžaduje od členských štátov,
aby posúdili potenciál vysoko účinnej kombinovanej výroby a diaľkového vykurovania
a chladenia na svojom území a výsledky oznámili Komisii a aby tiež vykonali
analýzu nákladov a prínosov na základe klimatických podmienok, ekonomickej
uskutočniteľnosti a technickej vhodnosti (s určitými výnimkami).
V návrhu Komisie na revíziu smernice o energetickej efektívnosti sa zavádza
prísnejšie plánovanie a nadväzujúce opatrenia po komplexnom posúdení, revidované
vymedzenia účinného centralizovaného zásobovania teplom a chladom a dodatočné
kritériá pre špecifické emisie z vysokoúčinnej kombinovanej výroby (270 g CO2/kWh).

V máji 2022 sa zmenou v oblasti energetickej hospodárnosti budov zaviedli povinnosti
členských štátov podporovať zavádzanie solárnych zariadení na budovách.
3. Energetická účinnosť výrobkov
V súvislosti s energetickou účinnosťou výrobkov boli na úrovni EÚ zavedené viaceré
opatrenia, ktoré zahŕňajú:
— povinnosť uvádzať spotrebu energie a iných zdrojov na štítkoch a v štandardných

informáciách o výrobkoch u energeticky významných výrobkov, ktoré upravuje
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nariadenie o označovaní energetickej účinnosti (nariadenie (EÚ) 2017/1369);
nariadenie zverejnené v júli 2017 stanovuje nový rámec pre označovanie
energetickej účinnosti s cieľom stanoviť lehoty na nahradenie súčasných tried A+,
A++ a A+++ stupnicou od A po G, ktorá sa používa od marca 2021;

— požiadavky 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; vykonávacie nariadenia sa vzťahujú na širokú škálu
výrobkov.

Komisia 23. februára 2021 prijala súhrnnú zmenu k nariadeniam o ekodizajne
a označovaní energetickými štítkami uverejneným v roku 2019, pokiaľ ide o požiadavky
na ekodizajn rôznych druhov výrobkov.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament neustále vyzýva na ambicióznejšie ciele v oblasti energetickej efektívnosti
a na prísnejšiu reguláciu. V roku 2012 zohrával Parlament kľúčovú úlohu pri
rokovaniach o smernici o energetickej efektívnosti a zabezpečil, aby sa požiadavky
na národné stratégie renovácie budov a povinné energetické audity pre veľké podniky
v konečnom kompromise s Radou zachovali.
Parlament prijal 23. júna 2016 uznesenie o správe o vykonávaní smernice
o energetickej efektívnosti, v ktorom dospel k záveru, že hoci súčasná smernica
poskytuje rámec na zníženie dopytu po energii, nebola dostatočne vykonávaná,
a vyzval členské štáty, aby ju vykonávali urýchlene a v plnej miere. Okrem toho
uviedol, že dôrazné politiky v oblasti energetickej efektívnosti by mohli EÚ umožniť
dosiahnuť ciele v oblasti energetiky a klímy do roku 2016 v súlade s Parížskou
dohodou dosiahnutou na COP 21, a tak pomôcť pri zvyšovaní energetickej bezpečnosti
znižovaním závislosti od vonkajších zdrojov energie. V novembri 2016 predložila
Komisia návrh na zmenu smernice o energetickej efektívnosti.
Parlament 13. septembra 2016 prijal uznesenie o stratégii EÚ týkajúcej sa
vykurovania a chladenia, v ktorom vyzval Komisiu, aby svoje kroky zamerala na
opatrenia energetickej hospodárnosti budov určené najmä domácnostiam postihnutým
energetickou chudobou.
Dňa 17. januára 2018 Parlament prijal uznesenie požadujúce zvýšenie energetickej
efektívnosti v EÚ na minimálne 35 %, čo je viac ako 30 %, ktoré navrhla Komisia.
Hlasovanie na plenárnej schôdzi Parlamentu podporilo aj záväzky týkajúce sa
energetickej efektívnosti stanovené v článku 7, ktoré by od krajín EÚ vyžadovali, aby
zabezpečili ročné úspory energie na úrovni 1,5 %.
Parlament prijal 15. januára 2020 uznesenie o európskom ekologickom dohovore,
v ktorom žiada, aby sa smernica o energetickej efektívnosti a smernica o energetickej
hospodárnosti budov zrevidovali v súlade so zvýšenými ambíciami EÚ v oblasti klímy
a aby sa posilnilo ich vykonávanie prostredníctvom záväzných vnútroštátnych cieľov,
pričom osobitná pozornosť sa musí venovať zraniteľným občanom a zároveň sa musí
zohľadňovať potreba hospodárskej predvídateľnosti pre príslušné odvetvia.
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Dňa 17. septembra 2020 Parlament prijal uznesenie, v ktorom sa vyslovil za
maximalizáciu potenciálu energetickej hospodárnosti fondu budov v EÚ, pričom vyzval
Komisiu, aby vypracovala konzistentné opatrenia na podporu rýchlejšej a hlbšej obnovy
budov. V uznesení uviedol, že len v rámci finančných stimulov EÚ je potrebných
aspoň 75 miliárd EUR ročne, aby sa zabezpečilo, že európske budovy budú do
roku 2050 dostatočne energeticky efektívne. V tejto súvislosti Parlament vyzval na
uprednostňovanie obnovy energetickej efektívnosti v každom z príslušných fondov EÚ
a požiadal spoluzákonodarcov, aby poskytli potrebné finančné prostriedky na európsky
plán na oživenie hospodárstva.
Parlament prijal 14. septembra 2022 pozmeňujúce návrhy k revízii smernice
o energetickej efektívnosti, ktorými sa mierne zvýšil cieľ EÚ v oblasti energetickej
efektívnosti, ktorý navrhla Komisia v rámci svojho plánu REPowerEU, a to aspoň na
13 % konečnej spotreby energie do roku 2030 v porovnaní s prognózami na rok 2020.
To zodpovedá cieľom zníženia spotreby energie pre konečnú a primárnu energetickú
spotrebu aspoň o 40 % a 42,5 % do roku 2030 v porovnaní s prognózami z roku 2007
alebo limitom konečnej a primárnej energetickej spotreby vo výške 740 miliónov ton
ropného ekvivalentu a 960 miliónov ton ropného ekvivalentu.

Matteo Ciucci
09/2022

http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sk
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:52020IP0227
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0315_SK.html
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