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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

2010/…/EU

ze dne

o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se 

spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku

(přepracované znění)

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie, a zejména na čl. 194 odst. 2 této smlouvy,

s ohledem na návrh Evropské komise,

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1,

po konzultaci s Výborem regionů,

v souladu s řádným legislativním postupem2,

                                               

1 Úř. věst. C 228, 22.9.2009, s. 90.
2 Postoj Evropského parlamentu ze dne 5. května 2009 (dosud nezveřejněný v Úředním 

věstníku), postoj Rady v prvním čtení ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku),
postoj Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku ) a
rozhodnutí Rady ze dne…
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vzhledem k těmto důvodům:

(1) Směrnice Rady 92/75/EHS ze dne 22. září 1992 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů 

na energetických štítcích spotřebičů pro domácnost a v normalizovaných informacích

o výrobku1 byla podstatně změněna2. Vzhledem k novým změnám by uvedená směrnice 

měla být z důvodu srozumitelnosti a přehlednosti přepracována.

(2) Oblast působnosti směrnice 92/75/EHS je omezena na spotřebiče pro domácnost. Ze

sdělení Komise ze dne 16. července 2008 o akčním plánu pro udržitelnou spotřebu

a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku vyplývá, že rozšíření oblasti působnosti 

směrnice 92/75/EHS na výrobky spojené se spotřebou energie, které mají během používání

významný přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu energie, by mohlo posílit možnou 

součinnost stávajících právních opatření, zejména směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign 

výrobků spojených se spotřebou energie3. Touto směrnicí by nemělo být dotčeno 

uplatňování směrnice 2009/125/ES. Spolu s danou směrnicí a dalšími nástroji Unie tvoří 

tato směrnice širší právní rámec a v kontextu celostního přístupu přináší další úspory 

energie a přínos v oblasti životního prostředí.

                                               

1 Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16.
2 Viz část A přílohy I.
3 Úř. věst. L 285, 31.10.2009, s. 10.
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(3) Předsednictví v závěrech ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 

8. a 9. března 2007, zdůraznilo nutnost zvýšit energetickou účinnost v Unii tak, aby byl 

dosažen cíl 20% snížení spotřeby energie Unie do roku 2020, stanovilo cíle pro rozvoj 

využívání energie z obnovitelných zdrojů v celé EU a snížení emisí skleníkových plynů

a vyzvalo k důkladnému a urychlenému provedení kroků v klíčových oblastech určených 

ve sdělení Komise ze dne 19. října 2006 nazvaném Akční plán pro energetickou účinnost: 

využití možností. Akční plán zdůraznil obrovské možnosti úspor energie ve výrobním 

odvětví.

(4) Zvýšení účinnosti výrobků spojených se spotřebou energie díky informované volbě

spotřebitele prospěje ekonomice EU jako celku. 

(5) Získání přesných, věcných a srovnatelných informací o specifické spotřebě energie 

výrobků spojených se spotřebou energie by mělo ovlivnit konečného uživatele v tom 

smyslu, že při výběru dá přednost výrobkům s nižší spotřebou energie, nebo které nepřímo 

vedou k nižší spotřebě energie a jiných hlavních zdrojů během používání, což bude nutit 

výrobce k opatřením ke snížení spotřeby energie a jiných hlavních zdrojů u výrobků , které 

vyrábějí. Tím by se rovněž mělo nepřímo podpořit účinné využívání těchto výrobků

s cílem přispět k cíli EU zvýšit energetickou účinnost o 20 % . Působením samotných 

tržních sil bez těchto informací nedojde k prosazení racionálního využívání energie

a jiných hlavních zdrojů u těchto výrobků.
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(6) Je třeba mít na paměti, že existují právní předpisy Unie a jednotlivých států, které 

spotřebitelům zajišťují určitá práva, pokud jde o zakoupené výrobky, včetně náhrady nebo 

výměny výrobku.

(7) Komise by měla poskytnout prioritní seznam výrobků spojených se spotřebou energie, na 

které by se mohl vztahovat akt v přenesené pravomoci podle této směrnice. Tento seznam 

by mohl být zahrnut do pracovního plánu uvedeného ve směrnici 2009/125/ES.

(8) Informace hrají klíčovou roli v působení tržních sil a je tedy nezbytné zavést jednotný 

energetický štítek u všech výrobků stejného typu a poskytnout potenciálním zákazníkům 

doplňující normalizované informace o nákladech na tyto výrobky, pokud jde o energii

a spotřebu jiných hlavních zdrojů, a přijmout opatření k tomu, aby potenciální koneční 

uživatelé, kteří nevidí vystavený výrobek a nemají tedy ani příležitost vidět energetický 

štítek, rovněž obdrželi tyto informace. Aby byl energetický štítek účinný a úspěšný, měl by 

být pro konečné uživatele snadno rozpoznatelný, jednoduchý a výstižný. Pro tento účel by 

měla být jako základ zachována stávající podoba štítku s cílem informovat konečné 

uživatele o energetické účinnosti výrobků. Spotřeba energie a jiné informace vztahující se

k výrobkům by měly být měřeny v souladu s harmonizovanými technickými normami

a metodami.
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(9) Jak je uvedeno v posouzení dopadů, které je součástí návrhu této směrnice předloženého 

Komisí, systém označování energetickými štítky posloužil jako vzor pro různé země na 

celém světě.

(10) Členské státy by měly pravidelně sledovat dodržování této směrnice a zahrnout příslušné 

informace do zprávy, kterou musí podle této směrnice jednou za čtyři roky předložit 

Komisi, se zvláštním ohledem na povinnosti dodavatelů a obchodníků.

(11) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 765/2008 ze dne 9. července 2008, kterým 

se stanoví požadavky na akreditaci a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh1,

obsahuje obecná ustanovení pro dozor nad trhem v souvislosti s uváděním výrobků na trh. 

Tato směrnice v zájmu dosažení svých cílů stanoví v tomto ohledu podrobnější ustanovení. 

Uvedená ustanovení jsou s nařízením (ES) č. 765/2008 v souladu.

                                               

1 Úř. věst. L 218, 13.8.2008, s. 30.
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(12) Zcela nepovinný systém by vedl k označování energetickými štítky jen některých výrobků 

nebo k tomu, že by byly normalizované informace o výrobku poskytovány jen k některým 

spotřebičům s rizikem, že by někteří koneční uživatelé mohli být uvedeni v omyl či 

dokonce nesprávně informováni. Současný systém by měl proto zajistit, aby spotřeba 

energie a jiných hlavních zdrojů byla u všech dotčených výrobků uváděna na energetickém 

štítku a v normalizovaných informačních listech výrobku.

(13) Výrobky spojené se spotřebou energie mají během používání přímý nebo nepřímý dopad

na spotřebu širokého okruhu různých druhů energie, přičemž elektrická energie a plynné 

palivo jsou nejvýznamnější. Tato směrnice by se proto měla vztahovat na výrobky spojené 

se spotřebou energie, které mají během používání přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu 

jakéhokoli druhu energie.

(14) Na výrobky spojených se spotřebou energie, které mají během používání významný přímý 

nebo nepřímý dopad na spotřebu energie nebo případně hlavních zdrojů a které poskytují 

dostatečný prostor pro zvýšení účinnosti by se měl vztahovat akt v přenesené pravomoci, 

pokud poskytování informací prostřednictvím energetických štítků může přimět konečné 

uživatele ke koupi účinnějších výrobků.
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(15) S cílem splnit cíle Unie v oblasti změny klimatu a energetické bezpečnosti a vzhledem

k tomu, že se očekává, že celková spotřeba energie u výrobků v dlouhodobějším horizontu

i nadále poroste, by akty v přenesené pravomoci podle této směrnice mohly případně na 

štítku zdůraznit rovněž vysokou celkovou spotřebu energie výrobku.

(16) Mnoho členských států má zavedeny politiky zadávání veřejných zakázek, které vyžadují, 

aby si zadavatelé pořizovali energeticky účinné výrobky. Mnoho členských států má také 

zavedeny pobídky pro energeticky účinné výrobky. Kritéria způsobilosti výrobků pro 

veřejné zakázky nebo pobídky se mohou mezi členskými státy podstatně lišit. Odkaz na 

třídy funkčnosti jako na úrovně konkrétních výrobků, jak je uvedeno v aktech v přenesené 

pravomoci podle této směrnice, může snížit roztříštěnost zadávání veřejných zakázek

a pobídek a usnadnit rozšíření účinných výrobků na trhu.

(17) Pobídky, které členské státy mohou poskytnout na podporu účinných výrobků, by mohly 

představovat státní podporu. Touto směrnicí není dotčen výsledek jakéhokoli budoucího 

řízení o státní podpoře, které by se mohlo ohledně takových pobídek uskutečnit v souladu

s články 107 a 108 Smlouvy o fungování EU, a neměla by se vztahovat na daňové

a fiskální záležitosti. Členské státy mohou samy rozhodnout o povaze těchto pobídek.
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(18) Podpora energeticky účinných výrobků prostřednictvím označování energetickými štítky, 

zadávání veřejných zakázek a pobídek by neměla zhoršit celkový vliv těchto výrobků na 

životní prostředí a jejich fungování.

(19) Komise by měla mít pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci v souladu s článkem 

290 Smlouvy o fungování EU, pokud jde o uvádění spotřeby energie a jiných hlavních 

zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie během používání

a v normalizovaných informacích o výrobku. Zvláště je důležité, aby Komise během 

přípravných prací vedla vhodné konzultace, včetně konzultací s odborníky.

(20) Komise by měla Evropskému parlamentu a Radě pravidelně předkládat shrnutí zpráv

o donucovacích činnostech a úrovni shody předložených členskými státy na základě této 

směrnice, které by se mělo týkat EU a jednotlivých členských států zvlášť.

(21) Komise by měla odpovídat za úpravu klasifikace štítků s cílem zajistit předvídatelnost pro 

výrobce a srozumitelnost pro spotřebitele.
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(22) V různém rozsahu podle příslušného výrobku by technologický vývoj a potenciál pro další

významné úspory energie mohly vyžadovat další diferenciaci výrobků a být důvodem

k přezkumu klasifikace. Tento přezkum by měl zahrnovat zejména možnost změny 

rozsahu. Tento přezkum by měl být co nejrychleji proveden u výrobků, které vzhledem ke 

své inovační povaze mohou významně přispět k energetické účinnosti. 

(23) Při přezkumu pokroku a zpráv o provádění akčního plánu pro udržitelnou spotřebu

a výrobu a udržitelnou průmyslovou politiku v roce 2012 posoudí Komise zejména, zda je 

zapotřebí dalších opatření za účelem zlepšení výkonu výrobků z hlediska energie a vlivu 

na životní prostředí, mimo jiné včetně možnosti poskytnout spotřebitelům informace

o uhlíkové stopě výrobků nebo o vlivu výrobků na životní prostředí během jejich životního 

cyklu. 

(24) Povinnost provést tuto směrnici ve vnitrostátním právu by se měla omezovat na 

ustanovení, která v porovnání se směrnicí 92/75/EHS představují podstatnou změnu.

Povinnost provést ve vnitrostátním právu ustanovení, která zůstala nezměněna, totiž 

vyplývá ze směrnice 92/75/EHS.
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(25) Členské státy by měly při provádění ustanovení této směrnice usilovat o to, aby se vyhnuly 

přijímání opatření, která by mohla znamenat zbytečnou administrativní zátěž a obtížně 

splnitelné povinnosti pro příslušné účastníky trhu, zejména malé a střední podniky. 

(26) Touto směrnicí by neměly být dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro 

provedení směrnice 92/75/EHS ve vnitrostátním právu.

(27) Podle bodu 34 interinstitucionální dohody o zdokonalení tvorby právních předpisů1 se 

členské státy vybízejí k tomu, aby jak pro sebe, tak i v zájmu Unie sestavily vlastní 

tabulky, z nichž bude co nejvíce patrné srovnání mezi touto směrnicí a prováděcími 

opatřeními, a aby tyto tabulky zveřejnily, 

PŘIJALY TUTO SMĚRNICI:

                                               

1 Úř. věst. C 321, 31.12.2003, s. 1.
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Článek 1

Oblast působnosti

1. Tato směrnice stanoví rámec pro harmonizaci vnitrostátních opatření týkajících se zejména 

označování energetickými štítky a uvádění normalizovaných informací o výrobku jako 

prostředků, jak informovat konečné uživatele o spotřebě energie a případně jiných hlavních 

zdrojů během používání a o doplňujících informacích týkajících se výrobků spojených se 

spotřebou energie, což dává konečným uživatelům možnost volby výrobků s vyšší 

účinností.

2. Tato směrnice se vztahuje na výrobky spojené se spotřebou energie, které mají významný 

přímý nebo nepřímý dopad na spotřebu energie nebo případně jiných hlavních zdrojů 

během používání.

3. Tato směrnice se nevztahuje na:

a) použité výrobky;

b) jakékoli dopravní prostředky určené k přepravě osob nebo zboží;

c) štítek s údaji o výkonu nebo jeho ekvivalent připojený k výrobku z bezpečnostních 

důvodů.
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Článek 2

Definice

Pro účely této směrnice se rozumí:

a) „výrobkem spojeným se spotřebou energie“ nebo „výrobkem“ jakékoli zboží, které má 

během používání dopad na spotřebu energie a které je uvedeno na trh nebo do provozu

v Unii, a to včetně částí určených k zabudování do výrobků spojených se spotřebou 

energie, na než se vztahuje tato směrnice a jež jsou uváděny na trh a/nebo do provozu jako 

jednotlivé části pro konečné uživatele a u nichž lze posoudit vliv na životní prostředí 

samostatně;

b) „informačním listem“ normalizovaný přehled informací týkajících se výrobku;

c) „jinými hlavními zdroji“ voda, chemikálie nebo jakékoli jiné látky spotřebovávané 

výrobkem při běžném používání;

d) „doplňujícími informacemi“ jiné informace založené na měřitelných údajích, které 

souvisejí s funkčností a vlastnostmi výrobku a vztahují se k využívání energie nebo jiných 

hlavních zdrojů nebo usnadňují vyhodnocování tohoto využívání;

e) „přímým dopadem“ dopad výrobků, které během používání skutečně spotřebovávají 

energii;
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f) „nepřímým dopadem“ dopad výrobků, které při používání energii nespotřebovávají, ale 

přispívají k její úspoře; 

g) „obchodníkem“ maloobchodník nebo jiná osoba, která prodává, pronajímá, nabízí ke koupi 

na splátky nebo předvádí výrobky konečným uživatelům;

h) „dodavatelem“ výrobce nebo jeho zplnomocněný zástupce v Unii nebo dovozce, uvádějící 

výrobek na trh nebo do provozu v Unii. Pokud tito neexistují, považuje se za dodavatele 

jakákoli fyzická či právnická osoba, která uvádí na trh nebo do provozu v Unii výrobky, na 

něž se vztahuje tato směrnice.

i) „uvedením na trh“ první zpřístupnění výrobku na trhu Unie za účelem jeho distribuce nebo 

používání v Unii za úplatu nebo zdarma a bez ohledu na způsob prodeje;

j) „uvedením do provozu“ první použití výrobku za zamýšleným účelem v Unii;

k) „neoprávněným použitím štítku“ použití štítku jiným subjektem než orgány členského státu 

nebo orgány Unie způsobem, který není stanoven v této směrnici ani v aktu v přenesené 

pravomoci.
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Článek 3

Povinnosti členských států

1. Členské státy zajistí, aby:

a) všichni dodavatelé a obchodníci usazení na jejich území plnili povinosti, které

stanoví články 5 a 6;

b) s ohledem na výrobky, na něž se vztahuje tato směrnice, bylo zakázáno použití 

jiných štítků, značek, symbolů nebo nápisů, které nesplňují požadavky této směrnice

a příslušných aktů v přenesené pravomoci, jestliže by mohly uvádět konečné 

uživatele v omyl nebo vést k nejasnostem, pokud jde o spotřebu energie nebo 

případně jiných hlavních zdrojů během používání;

c) zavedení systému označování energetickými štítky a informačních listů, které se 

týkají spotřeby nebo úspory energie, bylo provázeno vzdělávacími, informačními

a propagačními kampaněmi zaměřenými na podporu energetické účinnosti

a odpovědnějšího využívání energie ze strany konečných uživatelů ;
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d) se přijala vhodná opatření, aby příslušné vnitrostátní či regionální orgány odpovědné 

za provádění této směrnice vzájemně spolupracovaly a poskytovaly si navzájem

a rovněž Komisi informace, s cílem podílet se na uplatňování této směrnice.Při 

správní spolupráci a výměně informací se co nejvíce využijí elektronické 

komunikační prostředky, zajistí se efektivnost nákladů a lze využít podpory

z příslušných programů Unie. Tato spolupráce v případě potřeby zajistí zabezpečení

a důvěrnost zpracování a ochrany citlivých informací poskytnutých během tohoto 

postupu. Komise přijme vhodná opatření za účelem podpory spolupráce mezi 

členskými státy podle tohoto písmena a přispění k této spolupráci.

2. Zjistí-li členský stát, že výrobek nevyhovuje všem příslušným požadavkům stanoveným 

touto směrnicí a jejími akty v přenesené pravomoci, týkajícím se štítku a informačního 

listu, je dodavatel povinen zajistit, aby výrobek vyhovoval těmto požadavkům podle 

účinných a přiměřených podmínek stanovených členským státem.

Existují-li dostatečné důkazy o tom, že výrobek vykazuje neshodu, přijme dotyčný členský 

stát nezbytná preventivní opatření a opatření zaměřená na zajištění shody v přesném 

časovém harmonogramu a při zohlednění způsobené škody.
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Trvá-li neshoda i nadále, dotčený členský stát omezí nebo zakáže uvádění dotyčného 

výrobku na trh a/nebo do provozu nebo zajistí jeho stažení z trhu. V případech stažení 

výrobku z trhu nebo zákazu uvedení výrobku na trh je neprodleně informována Komise

a ostatní členské státy.

3. Členské státy každé čtyři roky předloží Komisi zprávu včetně podrobností o donucovacích

činnostech a úrovni shody na svém území.

Komise může stanovením pokynů určit podrobnosti společného obsahu těchto zpráv.

4. Komise pravidelně Evropskému parlamentu a Radě pro informaci poskytuje shrnutí těchto 

zpráv.
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Článek 4

Požadavky na informace

Členské státy zajistí, aby:

a) informace týkající se spotřeby elektrické energie, jiných druhů energie a případně jiných 

hlavních zdrojů během používání a doplňující informace byly v souladu s akty v přenesené 

pravomoci podle této směrnice sděleny konečným uživatelům v informačním listu a na 

energetickém štítku výrobků nabízených k prodeji, k pronájmu, ke koupi na splátky nebo 

předváděných konečným uživatelům přímo či nepřímo jakýmkoli způsobem prodeje na 

dálku včetně po internetu;

b) se v případě zabudovaných nebo instalovaných výrobků informace uvedené v písmenu a)

poskytly, pouze pokud to vyžaduje příslušný akt v přenesené pravomoci;

c) každá reklama na konkrétní model výrobků spojených se spotřebou energie, na něž se 

vztahuje akt v přenesené pravomoci podle této směrnice, v případě, že jsou uváděny

informace související se spotřebou energie nebo cenou, obsahovala odkaz na třídu 

energetické účinnosti výrobku.



5247/1/10 REV 1 jg 18
DG C CS

d) každý propagační materiál technického charakteru u výrobků spojených se spotřebou 

energie, který popisuje konkrétní technické parametry výrobku, zejména technické 

manuály a brožury výrobců, tištěné nebo zveřejněné na internetu, poskytoval konečným

uživatelům nezbytné informace týkající se spotřeby energie nebo uváděl odkaz na třídu 

energetické účinnosti výrobku;

Článek 5

Povinnosti dodavatelů

Členské státy zajistí, aby:

a) dodavatelé, kteří uvádějí na trh nebo do provozu výrobky, na které se vztahuje akt

v přenesené pravomoci, dodávali energetický štítek a informační list v souladu s touto 

směrnicí a aktem v přenesené pravomoci;

b) dodavatelé předložili technickou dokumentaci, která postačuje k posouzení správnosti 

informací na energetickém štítku a v informačním listu. Tato technická dokumentace musí 

obsahovat:

i) obecný popis výrobku,
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ii) případné výsledky provedených konstrukčních výpočtů,

iii) protokoly o zkouškách, pokud jsou k dispozici, včetně protokolů o těch zkouškách, 

které byly provedeny příslušnými oznámenými organizacemi podle jiných právních 

předpisů Unie,

iv) v případě, že jsou hodnoty použity u podobných modelů, odkazy umožňující 

identifikaci těchto modelů.

K tomuto účelu mohou dodavatelé použít dokumentaci, která již byla vypracována

v souladu s požadavky příslušných právních předpisů Unie;

c) technická dokumentace byla u dodavatele k dispozici pro účely kontroly po dobu pěti let 

od vyrobení posledního dotčeného výrobku.

Elektronická verze technické dokumentace je u dodavatele k dispozici na požádání orgánů 

dohledu nad trhem členských států a Komise, a to do 10 pracovních dnů po obdržení 

žádosti příslušného orgánu členského státu nebo Komise;
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d) pokud jde o označování energetickými štítky a informace o výrobku, dodavatelé dodali 

obchodníkům potřebné energetické štítky bezplatně.

Aniž je dotčena volba dodávkového systému energetických štítků ze strany dodavatelů, na 

požádání obchodníků dodají dodavatelé energetické štítky okamžitě;

e) kromě energetických štítků dodavatelé dodali i informační list výrobku;

f) dodavatelé zahrnuli informační list výrobku do všech brožur týkajících se výrobku. Pokud 

brožury týkající se výrobku dodavatel nezajišťuje, dodavatel dodá informační list společně

s jinými podklady, které jsou k výrobků přiloženy;

g) dodavatelé byli odpovědni za správnost informací na energetických štítcích

a v informačních listech, které dodávají;

h) se předpokládalo, že dodavatelé souhlasí se zveřejněním informací uvedených na 

energetickém štítku nebo v informačnímh listu.
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Článek 6

Povinnosti obchodníků

Členské státy zajistí, aby:

a) obchodníci řádně viditelným a čitelným způsobem vystavili energetické štítky a poskytli 

informační list v brožuře týkající se výrobku nebo v jiných podkladech, které jsou

k výrobkům přiloženy, když jsou prodávány konečným uživatelům.

b) kdykoli je výrobek, na něhož se vztahuje akt v přenesené pravomoci, předváděn, jej 

obchodníci opatřili příslušným energetickým štítkem na dobře viditelném místě uvedeném

v příslušném aktu v přenesené pravomoci, a to v odpovídající jazykové verzi.

Článek 7

Prodej na dálku a jiné formy prodeje

Jestliže jsou výrobky nabízeny k prodeji, k pronájmu nebo ke koupi na splátky prostřednictvím 

zásilkového prodeje, katalogu, internetu, telemarketingu nebo jakýmikoli jinými způsoby, při nichž 

nelze předpokládat, že potenciální konečný uživatel uvidí vystavený výrobek, musí akt v přenesené 

pravomoci obsahovat ustanovení, kterým se zajistí, že potenciální koneční uživatelé mají před 

zakoupením výrobku k dispozici informace uvedené na energetickém štítku výrobku

a v informačním listu. Akt v přenesené pravomoci případně stanoví způsob, jakým budou 

energetický štítek nebo informační list či informace v nich uvedené vystaveny nebo poskytnuty 

potenciálnímu konečnému uživateli.
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Článek 8

Volný pohyb

1. Členské státy na svém území nesmějí zakazovat, omezovat nebo ztěžovat uvádění 

výrobků, na které se vztahuje tato směrnice a příslušný akt v přenesené pravomoci

a v souladu s nimi, na trh nebo do provozu.

2. Pokud není prokázán opak, považují členské státy energetické štítky a informační listy za 

odpovídající ustanovením této směrnice a aktů v přenesené pravomoci. Členské státy 

požádají dodavatele o poskytnutí dokladů ve smyslu článku 5, pokud jde o správnost

informací uvedených na jejich energetických štítcích nebo v informačních listech,

v případě, že mají důvodné podezření, že jsou tyto informace nesprávné.
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Článek 9

Veřejné zakázky a pobídky

1. Pokud se na výrobek vztahuje akt v přenesené pravomoci, veřejní zadavatelé, kteří 

zadávají veřejné zakázky na stavební práce, dodávky nebo služby podle směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2004/18/ES ze dne 31. března 2004 o koordinaci postupů 

při zadávání veřejných zakázek na stavební práce, dodávky a služby 1, které nejsou 

vyloučeny podle článků 12 až 18 uvedené směrnice, se snaží pořizovat pouze výrobky, 

které splňují kritéria nejvyšších úrovní funkčnosti a patří do třídy s nejvyšší energetickou 

účinností. Členské státy mohou rovněž vyžadovat, aby veřejní zadavatelé pořizovali pouze 

výrobky splňující tato kritéria. Členské státy mohou podmínit použití těchto kritérií 

efektivností nákladů, ekonomickou proveditelností, technickou vhodností a dostatečnou

konkurencí

2. Odstavec 1 se vztahuje na zakázky v hodnotě rovnající se prahovým hodnotám 

stanoveným v článku 7 směrnice 2004/18/ES nebo vyšší.

                                               

1 Úř. věst. L 134, 30.4.2004, s. 114.
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3. Pokud členské státy poskytnou pobídky pro výrobek, na nějž se vztahuje akt v přenesené 

pravomoci, zaměří se na nejvyšší úrovně funkčnosti včetně nejvyšší třídy energetické 

účinnosti podle příslušného aktu v přenesené pravomoci. Daňová a fiskální opatření 

nepředstavují pobídky pro účely této směrnice.

4. Pokud členské státy poskytují pobídky pro výrobky, zaměřené na konečné uživatele 

používající vysoce účinné výrobky i na průmyslové podniky, které tyto výrobky podporují

a vyrábějí, uvedou úrovně funkčnosti pomocí tříd vymezených v příslušném aktu

v přenesené pravomoci, vyjma případů, v nichž vyžadují vyšší úrovně funkčnosti, než je 

prahová hodnota pro nejvyšší třídu energetické účinnosti podle aktu v přenesené 

pravomoci. Členské státy mohou vyžadovat vyšší úrovně funkčnosti, než je prahová 

hodnota pro nejvyšší třídu energetické účinnosti podle aktu v přenesené pravomoci.

Článek 10

Akty v přenesené pravomoci

1. Komise stanoví podrobnosti týkající se energetického štítku a informačního listu akty

v přenesené pravomoci v souladu s články 11, 12 a 13 ve vztahu ke každému druhu 

výrobku v souladu s tímto článkem.

Pokud výrobek splní kritéria uvedená v odstavci 2, vztahuje se na něj akt v přenesené 

pravomoci v souladu s odstavcem 4.
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Ustanovení aktů v přenesené pravomoci týkající se informací o spotřebě energie a jiných 

hlavních zdrojů během používání uváděných na energetickém štítku a v informačním listu 

umožní konečným uživatelům, aby se při koupi výrobku na základě větší informovanosti 

lépe rozhodli, a orgánům dohledu nad trhem, aby si ověřily, zda se výrobky shodují

s poskytnutými informacemi.

Pokud akt v přenesené pravomoci uvádí ustanovení týkající se energetické účinnosti 

výrobku a jeho spotřeby hlavních zdrojů, grafické provedení a obsah energetického štítku 

zdůrazní energetickou účinnost výrobku.

2. Kritéria podle odstavce 1 jsou následující:

a) výrobky mají podle posledních dostupných údajů a vzhledem k množství uváděnému 

na trh Unie významný potenciál k úspoře energie a případně jiných hlavních zdrojů;

b) u výrobků, které mají rovnocenné použití a jsou dostupné na trhu, existují velké 

rozdíly v příslušných úrovních funkčnosti;

c) Komise zohlední příslušné právní předpisy Unie a samoregulaci, např. dobrovolné 

dohody, u nichž lze předpokládat, že dosáhnou cílů politiky rychleji nebo méně 

nákladným způsobem než závaznými požadavky;



5247/1/10 REV 1 jg 26
DG C CS

3. Při vypracování návrhu aktu v přenesené pravomoci Komise:

a) zohlední ty parametry životního prostředí uvedené v příloze I části 1 směrnice 

2009/125/ES, které jsou určeny jako významné v příslušném prováděcím opatření 

přijatém podle směrnice 2009/125/ES a které jsou během používání významné pro 

konečného uživatele;

b) posoudí dopad aktu na životní prostředí, konečné uživatele a výrobce, včetně malých

a středních podniků, s ohledem na konkurenceschopnost, včetně na trzích mimo 

Unii, inovaci, přístup na trh a náklady a výnosy;

c) provede náležité konzultace se zúčastněnými stranami;

d) stanoví jednu nebo více lhůt pro provedení, případná postupná nebo přechodná 

opatření nebo období, přičemž zohlední zejména možný dopad na malé a střední 

podniky nebo na zvláštní skupiny výrobků vyráběných hlavně malými a středními 

podniky.

4. V aktech v přenesené pravomoci se uvedou zejména:

a) přesná definice typu výrobku, který má být zahrnut;

b) normy a metody měření, které se mají použít pro získání informací uvedených

v čl. 1 odst. 1;
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c) podrobnosti technické dokumentace požadované podle článku 5;

d) provedení a obsah energetického štítku, jak je uvedeno v článku 4, přičemž 

provedení musí být v co nejvyšší míře jednotné u všech skupin výrobků a musí být 

ve všech případech jasně viditelné a čitelné. Ve formátu energetického štítku zůstane 

jako základ zachována klasifikace využívající stupnici písmen A-G; stupně 

klasifikace odpovídají významné úspoře energie a nákladů z hlediska konečného 

uživatele.

Vyžaduje-li to technologický pokrok, lze klasifikaci doplnit dalšími třemi třídami. 

Těmto třídám bude odpovídat označení A+, A++ a A+++ v nejúčinnější třídě; 

celkový počet tříd bude v zásadě omezen na sedm, pokud nebudou používány ještě 

další třídy;

Barevná stupnice se skládá z nejvýše sedmi různých barev od tmavě zelené po 

červenou. Barevné označení pouze té nejvyšší třídy je vždy tmavě zelené. Při 

existenci více než sedmi tříd lze opakovaně použít pouze červenou barvu. 

Klasifikace se přezkoumá zejména tehdy, pokud významný poměr výrobků na 

vnitřním trhu dosáhne dvou nejvyšších tříd energetické účinnosti a pokud lze další 

diferenciací výrobků dosáhnout další úspory energie.
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Podrobná kritéria pro možnou změnu klasifikace výrobků se případně určí podle 

jednotlivých případů v příslušném aktu v přenesené pravomoci. 

e) místo, kde musí být na vystaveném výrobku upevněn energetický štítek a způsob, 

jakým energetický štítek nebo informace mají být poskytnuty v případě nabídek

k prodeji podle článku 7. V případě potřeby mohou akty v přenesené pravomoci 

stanovit, že se energetický štítek připojí k obalu výrobku nebo se vytiskne na obal,

nebo podrobnosti požadavků na označování energetickými štítky pro katalogy, 

prodej na dálku a prodej po internetu ;

f) obsah a podle potřeby též úprava a jiné podrobnosti týkající se informačního listu 

nebo dalších informací uvedených v článku 4 a čl. 5 písm. c). Informace uvedené na 

energetickém štítku musí být též v informačním listu;

g) konkrétní obsah energetického štítku pro reklamu, dle potřeby včetně energetické 

třídy a jiných příslušných úrovní funkčnosti daného výrobku v čitelné a viditelné 

formě;

h) případně doba trvání klasifikace/klasifikací energetického štítku v souladu

s písmenem d);
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i) úroveň přesnosti informací na energetickém štítku a informačních listech;

j) datum vyhodnocení a případné revize aktu v přenesené pravomoci s přihlédnutím

k rychlosti technologického pokroku.

Článek 11

Výkon přenesení pravomoci

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci uvedené v článku 10 je svěřena Komisi na 

dobu pěti let počínaje dnem …*. Komise předloží zprávu o přenesených pravomocích 

nejpozději šest měsíců před koncem tohoto pětiletého období. Přenesení pravomoci se 

automaticky prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud je Evropský parlament nebo Rada 

nezruší v souladu s článkem 12.

2. Přijetí aktu v přenesené pravomoci Komise neprodleně oznámí současně Evropskému 

parlamentu a Radě.

3. Pravomoc přijímat akty v přenesené pravomoci svěřená Komisi podléhá podmínkám 

stanoveným v článcích 12 a 13.

                                               

* Úř. věst.: vložte prosím datum vstupu této směrnice v platnost.
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Článek 12

Zrušení přenesení pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou přenesení pravomoci uvedené v článku 10 zrušit.

2. Orgán, který zahájí interní postup s cílem rozhodnout, zda zrušit přenesení pravomoci, se 

vynasnaží uvědomit v přiměřené lhůtě před přijetím konečného rozhodnutí druhý orgán

a Komisi a uvede přenesené pravomoci, jejichž přenesení by mělo být zrušeno, a možné 

důvody tohoto zrušení.

3. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje přenesení pravomocí v něm blíže určených. 

Rozhodnutí nabývá účinku okamžitě nebo k pozdějšímu dni, který v něm je upřesněn. 

Nedotýká se platnosti již platných aktů v přenesené pravomoci. Bude zveřejněno

v Úředním věstníku Evropské unie.

Článek 13

Námitky proti aktům v přenesené pravomoci

1. Evropský parlament nebo Rada mohou proti aktu v přenesené pravomoci vyslovit námitky 

ve lhůtě dvou měsíců ode dne oznámení.

Z podnětu Evropského parlamentu nebo Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.



5247/1/10 REV 1 jg 31
DG C CS

2. Pokud Evropský parlament ani Rada v uvedené lhůtě námitky proti aktu v přenesené 

pravomoci nevysloví, bude akt zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie a vstoupí

v platnost dnem v něm stanoveným.

Akt v přenesené pravomoci může být zveřejněn v Úředním věstníku Evropské unie

a vstoupit v platnost před uplynutím uvedené lhůty, pokud Evropský parlament i Rada 

uvědomí Komisi o svém záměru námitky nevyslovit.

3. Akt v přenesené pravomoci nevstoupí v platnost, pokud proti němu Evropský parlament 

nebo Rada vysloví námitky. Orgán, který vyslovuje námitky proti aktu v přenesené 

pravomoci, je odůvodní.

Článek 14

Hodnocení

Komise do 31. prosince 2014 přezkoumá účinnost této směrnice a jejích aktů v přenesené 

pravomoci a předloží zprávu Evropskému parlamentu a Radě.

Komise při této příležitosti rovněž posoudí:

a) příspěvek čl. 4 písm. c) k cíli této směrnice;

b) účinnost čl. 9 odst. 1;

c) potřebu změny čl. 10 odst. 4 písm. d) s ohledem na technický vývoj a porozumění podobě 

štítku ze strany spotřebitelů.
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Článek 15

Sankce

Členské státy stanoví pravidla pro sankce za porušení vnitrostátních předpisů přijatých podle této 

směrnice a jejích aktů v přenesené pravomoci, včetně ustanovení proti neoprávněnému používání 

energetického štítku, a přijmou všechna nezbytná opatření k zajištění jejich uplatňování. Stanovené 

sankce musí být účinné, přiměřené a odrazující. Členské státy do …* oznámí tyto předpisy Komisi

a neprodleně Komisi oznámí i jakékoli následné změny těchto předpisů.

Článek 16

Provedení

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu

s touto směrnicí do …*. Neprodleně o nich uvědomí Komisi.

Budou tyto předpisy používat od …**.

                                               

* Úř. věst.: 12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
** Úř. věst.: 12 měsíců a jeden den ode dne vstupu této směrnice v platnost.
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Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí 

být takový odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Musí rovněž obsahovat prohlášení, 

že odkazy ve stávajících právních a správních předpisech na směrnici 92/75/EHS se 

považují za odkazy na tuto směrnici. Způsob odkazu a znění prohlášení si stanoví členské 

státy.

2. Členské státy sdělí Komisi znění hlavních ustanovení vnitrostátních právních předpisů, 

které přijmou v oblasti působnosti této směrnice.

Článek 17

Zrušení

Směrnice 92/75/EHS ve znění nařízení uvedeného v části A přílohy I se zrušuje s účinkem ode dne 

…*, aniž jsou dotčeny povinnosti členských států týkající se lhůt pro provedení této směrnice ve 

vnitrostátním právu uvedených v části B přílohy I.

Odkazy na směrnici 92/75/EHS se považují za odkazy na tuto směrnici v souladu se srovnávací 

tabulkou obsaženou v příloze II.

                                               

* Úř. věst.: 12 měsíců ode dne vstupu této směrnice v platnost.
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Článek 18

Vstup v platnost

Tato směrnice vstupuje v platnost prvním dnem po vyhlášení v Úředním věstníku Evropské unie.

Ustanovení čl. 5 písm. d), g) a h) se použijí ode dne …*.

Článek 19

Určení

Tato směrnice je určena členským státům.

V … dne ….

Za Evropský parlament Za Radu

předseda předseda nebo předsedkyně

[…] […]

                                               

* Úř. věst.: 12 měsíců a 31 dní ode dne vstupu této směrnice v platnost.
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PŘÍLOHA I

Část A

Zrušená směrnice a její následná změna

(uvedené článku 17)

Směrnice Rady 92/75/EHS 

(Úř. věst. L 297, 13.10.1992, s. 16)

Nařízení (ES) č. 1882/2003

(Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1)

pouze bod 32 přílohy III

Část B

Lhůty pro provedení ve vnitrostátním právu

(uvedené v článku 16)

Směrnice Lhůta pro provedení

92/75/EHS 1. ledna 1994
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PŘÍLOHA II

SROVNÁVACÍ TABULKA

Směrnice 92/75/EHS Tato směrnice

Čl. 1 odst. 1, návětí, první věta Čl. 1 odst. 1

Čl. 1 odst. 1, návětí, druhá věta Čl. 1 odst. 2

Čl. 1 odst. 1 první až sedmá odrážka -

Čl. 1 odst. 2 -

- Čl. 1 odst. 3 písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 3 Čl. 1 odst. 3 písm. c)

- Čl. 2 písm. a) a b)

Čl. 1 odst. 4 první a druhá odrážka Čl. 2 písm. g) a h)

Čl. 1 odst. 4 třetí odrážka -

Čl. 1 odst. 4 čtvrtá odrážka Čl. 2 písm. c)

Čl. 1 odst. 4 pátá odrážka Čl. 2 písm. d)

- Čl. 2 písm. e), f), i), j) a k)

Čl. 1 odst. 5 -

Čl. 2 odst. 1 Čl. 4 písm. a)

- Čl. 4 písm. b), c) a d)

Čl. 2 odst. 2 -

Čl. 2 odst. 3 Čl. 5 písm. b)

Čl. 2 odst. 4 Čl. 5 písm. b) a c)
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Čl. 3 odst. 1 Čl. 5 písm. a)

Čl. 3 odst. 2 Čl. 5 písm. e) a f)

Čl. 3 odst. 3 Čl. 5 písm. g)

Čl. 3 odst. 4 Čl. 5 písm. h)

- Čl. 6 písm. a)

Čl. 4 písm. a) Čl. 6 písm. b)

Čl. 4 písm. b) Čl. 5 písm. d)

Článek 5 Článek 7

Článek 6 -

Čl. 7 písm. a) Čl. 3 odst. 1 písm. a)

Čl. 7 písm. b) Čl. 3 odst. 1 písm. b)

Čl. 7 písm. c) Čl. 3 odst. 1 písm. c)

- Čl. 3 odst. 1 písm. d)

- Čl. 3 odst. 2, 3 a 4

Čl. 8 odst. 1 Čl. 8 odst. 1

Čl. 8 odst. 2 Čl. 8 odst. 2

Článek 9 -

- Článek 9

Článek 10 -

- Čl. 10 odst. 1, 2 a 3

Článek 11 -
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Čl. 12 písm. a) Čl. 10 odst. 4 písm. a)

Čl. 12 písm. b) Čl. 10 odst. 4 písm. b)

Čl. 12 písm. c) Čl. 10 odst. 4 písm. c)

Čl. 12 písm. d) Čl. 10 odst. 4 písm. d)

Čl. 12 písm. e) Čl. 10 odst. 4 písm. e)

Čl. 12 písm. f) Čl. 10 odst. 4 písm. f)

Čl. 12 písm. g) -

- Čl. 10 odst. 4 písm. g), h), i) a j)

- Články 11, 12, 13, 14 a 15

Článek 13 Článek 17

Článek 14 Článek 16

- Článek 18

Článek 15 Článek 19

- Příloha I

- Příloha II
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I. ÚVOD

1. Dne 17. listopadu 2008 předložila Evropská komise Radě a Evropskému parlamentu 
přepracované znění návrhu směrnice o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na 
energetických štítcích energetických spotřebičů a v normalizovaných informacích o výrobku, 
s článkem 95 jakožto právním základem1. 

2. Evropský hospodářský a sociální výbor přijal své stanovisko dne 24. března 20092. Výbor 
regionů stanovisko zatím nevydal.

3. Evropský parlament přijal stanovisko v prvním čtení dne 5. května 20093 a schválil 60 změn.
4. Rada přijala postoj v prvním čtení v souladu s článkem 294 SFEU dne 14. dubna 2010. 

II. CÍL NÁVRHU

Tento návrh je spolu s dalšími dvěma návrhy4 součástí souboru opatření týkajících se energetické 
účinnosti předložených Komisí v listopadu roku 2008. 
Hlavním cílem přepracovaného znění návrhu je rozšířit oblast působnosti současné směrnice 
92/75/EHS, která je omezena na spotřebiče pro domácnost, aby bylo možno označovat 
energetickými štítky veškeré energetické spotřebiče včetně výrobků určených pro domácnost, 
obchodní a průmyslová odvětví a některých výrobků, které nejsou energetickými spotřebiči, např. 
oken, které však mají významný potenciál pro úsporu energie během použití nebo po instalaci. 
Návrh sleduje především celkový cíl zlepšit energetickou účinnost těchto výrobků, a tím přispět 
k cílům Společenství zaměřeným na ochranu životního prostředí a boj proti změně klimatu, a to 
v souladu s politickými cíli EU v oblasti klimatu a energetiky pro rok 2020, pokud jde o emise 
skleníkových plynů.

                                               
1 Dokument 15906/08.
2 Úř. věst. C 228, 22.9.2009, s. 90.
3 Dokument 9322/09.
4 Další dva návrhy tvořící součást uvedeného balíčku jsou: 
- návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické náročnosti budov (přepracované 

znění) (2008/0223 COD);
- nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1222/2009 o označování pneumatik 

s ohledem na palivovou účinnost a jiné důležité parametry (Úř. věst. L 342, 22.12.2009, 
s. 46).
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III. ANALÝZA POSTOJE RADY V PRVNÍM ČTENÍ

1. Vzhledem k napjatému časovému harmonogramu, nezbytnému pro rychlé dosažení dohody 

o tomto návrhu, k němuž vyzvala Evropská rada, se Rada od začátku zaměřila na identifikaci 

bodů, které by byly přijatelné jak pro Parlament tak pro Radu, spíše než na vypracování 

komplexního schváleného postoje Rady před zahájením jednání s Parlamentem. Aby bylo 

dosaženo rychlého pokroku a zároveň se zohlednil datum vstupu Smlouvy o fungování EU 

v platnost, bylo dohodnuto, že se bude postupovat ve dvou fázích:

 Dosažení dohody o podstatě směrnice. Tato první fáze byla po konzultacích s EP 

dokončena v listopadu roku 2009. Tato dohoda byla potvrzena Coreperem dne 

19. listopadu 2009 a na úrovni EP Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 

prostřednictvím dopisu jeho předsedy ze dne 2. prosince 2009. 

 Dosažení dohody o změnách vyplývajících ze vstupu SFEU v platnost, které se 

konkrétně týkají přizpůsobení právního základu a ustanovení o postupu projednávání ve 

výborech. Tato druhá fáze byla po konzultacích s EP dokončena v březnu roku 2010, 

přičemž se v nejvyšší možné míře vycházelo z horizontálního řešení, a to konkrétně 

z konzultací s odborníky, prohlášení EP, Rady a Komise k článku 290 a o prohlášení 

Komise k obdobím prázdnin. Tato dohoda byla potvrzena Coreperem dne 

24. března 2010 a na úrovni EP Výborem pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE) 

prostřednictvím dopisu jeho předsedy ze dne 25. března 2010.

2. Postoj Rady zahrnuje dvě výše uvedené dohody a obsahuje tyto hlavní body:
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Ustanovení týkající se štítku a jeho uspořádání

Pokud jde o formát štítku, vychází Rada ze současného uspořádání štítku s třídami A až G, 

u něhož je zároveň možné přidat tři další třídy, přičemž celkový počet tříd je omezen na sedm, 

a jenž poskytuje zřetelné označení odpovídajících barev na štítku.  Pokud je přidána nová 

třída, barevná stupnice se posune. Tímto způsobem je zaručen jasně viditelný a čitelný vzhled 

štítku, který je dobře srozumitelný pro spotřebitele, jak požaduje EP v první části změny 70. 

Kromě toho Rada navrhuje, aby podrobnosti týkající se možné reklasifikace výrobků byly 

stanoveny pro jednotlivé případy v příslušných aktech přenesené pravomoci. V ustanovení 

o přezkumu je Komise rovněž vyzvána, aby do konce roku 2014 posoudila potřebu změnit 

ustanovení o uspořádání štítku v závislosti na technickém vývoji a na porozumění uspořádání 

štítku ze strany spotřebitelů.

V souladu se změnou 52 Rada také zajistila, aby bylo možné podniknout kroky proti 

neoprávněnému používání štítku.

Ustanovení týkající se reklamy

Rada částečně navazuje na změnu 32 EP a stanoví povinné uvedení třídy energetické 

účinnosti v reklamách ve všech případech, kdy jsou podávány informace týkající se spotřeby 

energie nebo ceny. V případě povinného poskytování informací týkajících se spotřeby energie 

nebo odkazu na třídu energetické účinnosti daného výrobku v reklamních dokumentech 

technického charakteru Rada zcela přijala změnu 33 EP.

Ustanovení týkající se veřejných zakázek

Rada poskytla členským státům možnost vyžadovat, aby jejich veřejní zadavatelé pořizovali 

pouze výrobky, které splňují kritéria energetické účinnosti, tj. které jsou zařazeny do nejvyšší 

třídy účinnosti a které mají nejvyšší úroveň funkční způsobilosti, a tímto způsobem částečně 

reaguje na změnu 40.

* * *
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Kromě výše uvedených hlavních bodů a s ohledem na rychlé dosažení dohody Rada přezkoumala 

jednotlivé změny Evropského parlamentu. Kde to bylo možné, byly změny přijaty, a to buď celé 

nebo zčásti; v některých případech byla podstata změny vyjádřena v jiném článku nebo bodu 

odůvodnění. Ve svém postoji tedy Rada

 zcela (někdy po přepracování), zčásti nebo v zásadě přijala těchto 40 změn: 1, 2, 72, 4, 53 

+ 64, 7, 74, 8 - 11, 54 + 65, 17 - 19, 21 - 23, 25 - 33, 35, 36, 56 + 68, 38, 40, 43, 70 (první 

část), 50 - 52;

 nemohla přijmout těchto 21 změn: 3, 5, 12 - 15, 20, 59, 24, 66, 67, 39, 41 - 42, 69, 76, 45, 

47, 70 (druhá část), 58 + 71.

_____________________





CM 2460/1/10 REV 1 1
CS

RADA
EVROPSKÉ UNIE

GENERÁLNÍ SEKRETARIÁT

Brusel 15. dubna 2010

CM 2460/1/10
REV 1

PROCED
CODEC
ENER
ENV
CONSOM

SDĚLENÍ

UKONČENÍ PÍSEMNÉHO POSTUPU
Kontaktní osoba: Jérôme Guichard
Tel.:
Fax :

+ 32 2 281 73 40
+ 32 2 281 54 35

Předmět: Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie 
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S potěšením Vám oznamuji, že písemný postup týkající se přijetí postoje Rady v prvním čtení 

a odůvodnění Rady v souvislosti s návrhem směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění 

spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 

a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění) byl dnes, 14. dubna 2010, 

ukončen a že všechny delegace vyjádřily souhlas. Předložená prohlášení jsou obsažena v příloze.
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PŘÍLOHA

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise

k článku 290 SFEU

Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními této směrnice nejsou dotčeny 

budoucí postoje těchto orgánů, pokud jde o provádění článku 290 SFEU nebo jednotlivých 

legislativních aktů obsahujících tato ustanovení.

Prohlášení Spojeného království a Irska

Spojené království a Irsko se i nadále domnívají, že pro spotřebitele, maloobchodníky i výrobce 

energeticky účinných spotřebičů by nejlepší řešení představovaly jednoduché štítky obsahující 

pouze označení A až G, které by bylo pravidelně odstupňováno podle předem dohodnutých 

rozmezí. Dostupné důkazy podle našeho názoru ukazují, že štítek obsahující pouze jedno z písmen 

A až G by obecně vedl ke zvýšení tržního podílu účinnějších výrobků a že problémy spojené 

s přechodem na tento systém by byly omezeny pouze na velmi malou část celkové doby životnosti 

energetického štítku. V zájmu dosažení dohody o směrnici o označování energetické účinnosti 

štítky, která jako celek přináší celou řadu výhod, však hlasujeme pro toto přepracované znění.

Prohlášení Komise

Evropská komise bere na vědomí, že Evropský parlament a Rada mají za to, že s výjimkou případů, 

kdy se legislativním aktem stanoví postup pro naléhavé případy, by oznamování aktů v přenesené 

pravomoci mělo zohledňovat období prázdnin daných orgánů (zimní, letní a období voleb do 

evropských orgánů) s cílem zajistit, aby Evropský parlament a Rada mohly uplatnit svá práva ve 

lhůtách stanovených v příslušných legislativních aktech, a je připravena jednat odpovídajícím 

způsobem.
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Prohlášení Komise

Čl. 1 odst. 2

Při sestavování prioritního seznamu výrobků spojených se spotřebou energie podle 7. bodu 

odůvodnění bude Komise věnovat náležitou pozornost také stavebním výrobkům spojeným se 

spotřebou elektrické energie, přičemž bude brát v úvahu zejména možné úspory energie dosažitelné 

označováním některých takových výrobků, vzhledem k tomu, že na budovy připadá 40 % celkové 

energetické spotřeby EU.

Čl. 10 odst. 2

Při navrhování nových aktů v přenesené pravomoci v rámci přepracované směrnice Komise zajistí, 

že nedojde k překrývání právních předpisů a že bude zachována celková shoda s předpisy EU 

o výrobcích.

Čl. 10 odst. 4 písm. d)

Významný poměr výrobků pro přezkum klasifikace na štítcích

Komise soudí, že poměr výrobků ve dvou nejvyšších třídách energetické účinnosti je významný, 

jakmile lze tvrdit:

– že počet modelů, které jsou dostupné na vnitřním trhu a které dosáhly tříd A+++ nebo A++, 

tvoří zhruba jednu třetinu či více z celkového počtu odpovídajících dostupných modelů, anebo

– že podíl celkového ročního prodeje výrobků na vnitřním trhu, které dosáhly tříd A+++ nebo 

A++, činí jednu třetinu nebo více, nebo

– obojí.
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Prohlášení Komise týkající se informací pro spotřebitele

Komise podporuje používání nástrojů Společenství, jako např. programu Inteligentní energie –

Evropa, které přispívají k rozvoji:

– iniciativ, jež zvyšují povědomí koncových uživatelů o výhodách energetických štítků;

– iniciativ, které monitorují vývoj trhu a technologický vývoj směřující k energeticky ještě 

úspornějším výrobkům, především poukazováním na nejvýkonnější modely v jednotlivých 

skupinách výrobků a informováním všech zainteresovaných stran, např. spotřebitelských 

organizací, průmyslových a environmentálních nevládních organizací, aby tyto informace 

dále předaly široké veřejnosti.

Tento monitoring my mohl rovněž sloužit jako ukazatel přezkumu opatření týkajících se 

energetických štítků nebo ekodesignu podle směrnic 1992/75/EHS a 2009/125/ES.



 

CS    CS 

 

EVROPSKÁ KOMISE 

V Bruselu dne 15.4.2010 
KOM(2010)164 v konečném znění 

2008/0222 (COD) 

SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie 

 
týkající se 

postoje Rady v prvním čtení k přijetí pozměněného návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích 

výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku 
(přepracované znění) 
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2008/0222 (COD) 

SDĚLENÍ EVROPSKÉ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 294 odst. 6 Smlouvy o fungování Evropské unie 

 
týkající se 

postoje Rady v prvním čtení k přijetí pozměněného návrhu směrnice Evropského 
parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích 

výrobků spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku 
(přepracované znění) 

1. SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu Evropskému parlamentu a Radě 
dokument KOM(2008)0778 – 2008/0222/COD 

13. listopadu 2008 

Stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne: 24. března 2009 

 

Stanovisko Evropského parlamentu, první čtení, ze dne: 

 

5. května 2009 

 

Stanovisko Výboru regionů ze dne: 19. března 2010 

 

Datum přijetí postoje Rady v prvním čtení: [14.] dubna 2010 

 

2. CÍL NÁVRHU KOMISE 

Cílem přepracovaného znění „směrnice o energetických štítcích“ či „ELD“ je rozšířit oblast 
její působnosti (v současnosti omezenou na domácí spotřebiče) také na výrobky v obchodních 
a průmyslových odvětvích. Oblast působnosti se také rozšiřuje na výrobky spojené se 
spotřebou energie, které během použití umožňují úspory energie, přestože samy energii 
nespotřebovávají. Tato oblast působnosti tak bude stejná jako nedávno rozšířená oblast 
působnosti směrnice o ekodesignu. Návrh tak sleduje obecný cíl, kterým je zajistit volný 
pohyb výrobků a zlepšit jejich spotřebu energie (a dalších hlavních zdrojů), a tím chránit 
životní prostředí a přispět ke snížení emisí CO2. Výsledná rámcová směrnice o energetických 
štítcích bude také představovat základní stavební kámen integrované a udržitelné výrobkové 
politiky zaměřené na životní prostředí díky tomu, že obsahuje iniciativy týkající se veřejných 
zakázek a pobídek. Návrh je předložen ve formě přepracovaného znění. 
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3. PŘIPOMÍNKY TÝKAJÍCÍ SE POSTOJE RADY 

3.1. Obecné připomínky týkající se postoje Rady 

Znění sjednaného postoje Rady je v zásadě a do značné míry v souladu s návrhem Komise, a 
lze je tedy podpořit. 

3.2. Dohoda o postoji Rady v prvním čtení 

Sjednaný postoj Rady je výsledkem interinstitucionálního procesu vyjednávání ve dvou 
fázích. První fáze se zabývala technickou stránkou návrhu a druhá přizpůsobením návrhu 
Lisabonské smlouvě, co se týče právního základu a ustanovení o postupu projednávání ve 
výboru. 

Pokud jde o technickou stránku, potvrdil předseda Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku 
(ITRE), pan Herbert Reul, dne 2. prosince 2009 souhlas Parlamentu se zněním, které bylo 
přijato během závěrečného politického trialogu dne 17. listopadu 2009 a které potvrdil 
Coreper dne 19. listopadu 2009. 

Dosažený kompromis ohledně přizpůsobení Lisabonské smlouvě schválil Coreper dne 
24. března 2010 a dne 25. března jej potvrdil předseda parlamentního výboru ITRE pan Reul. 

Sjednaný postoj Rady byl formálně přijat písemným postupem dne [14.] dubna 2010. 

Hlavními tématy jednání, o nichž bylo dosaženo dohody, jsou:  

• Změna právního základu (preambule): v důsledku vstupu Lisabonské smlouvy v platnost 
se Rada a Parlament dohodly změnit právní základ na článek 194 SFEU vzhledem k tomu, 
že cílem směrnice je v prvé řadě dosažení úspor energie. S ohledem na tento postoj a na cíl 
směrnice, kterým je podpora energetické účinnosti při zachování aspektů vnitřního trhu 
obsažených v článku 114 SFEU, může Komise souhlasit se změnou právního základu 
jejího návrhu z článku 114 SFEU na článek 194 SFEU a zahrnuje ji do doplňku ke svému 
sdělení (2009)665 v konečném znění.  

• Akty v přenesené pravomoci: v důsledku vstupu v platnost Lisabonské smlouvy se Rada 
a Parlament dohodly na ustanoveních týkajících se aktů v přenesené pravomoci uvedených 
v článcích 10, 11, 11a a 11b. Bude připojeno prohlášení Komise za účelem objasnění, že 
pro oznámení o aktech v přenesené pravomoci se zohlední období institucionálních 
prázdnin orgánů (příloha I). Společné prohlášení Rady, Parlamentu a Komise, které bude 
rovněž připojeno, uvádí, že ustanovení této směrnice nepředstavují precedens ohledně 
provádění článku 290 SFEU (příloha II). 

• Rozšíření působnosti (čl. 1 odst. 1 až 2): oblast působnosti se rozšiřuje tak, že bude 
zahrnovat všechny výrobky spojené se spotřebou energie v domácnostech i v obchodních 
a průmyslových odvětvích, jak to navrhla Komise. 

• Neoprávněné použití štítků (článek 2): za účelem rozlišení mezi zákonným a nezákonným 
použitím štítků byly přidány definice. 

• Dozor nad trhem (článek 3): ustanovení týkající se dozoru nad trhem byla posílena, aby se 
umožnilo lepší provádění směrnice. 
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• Požadavky na reklamu (čl. 4 písm. a) a b)): vkládá se nové ustanovení, které požaduje, aby 
v jakékoli reklamě, která obsahuje informace spojené se spotřebou energie nebo cenu 
výrobků zahrnutých v aktech v přenesené pravomoci, byla uvedena třída energetické 
účinnosti výrobku. 

• Veřejné zakázky (čl. 9 odst. 1 až 2): členské státy jsou vyzvány, aby při veřejných 
zakázkách dávaly přednost výrobkům s nejvyšší třídou energetické účinnosti (v závislosti 
na nákladové efektivitě, ekonomické proveditelnosti, technické vhodnosti a dostatečné 
hospodářské soutěži). 

• Pobídky (čl. 9 odst. 3 až 4): S+tejně jako u veřejných zakázek se členské státy vybízejí, aby 
při poskytování pobídek pro občany upřednostňovaly nejvyšší třídu energetické účinnosti, 
nebo si dokonce stanovily ještě vyšší cíl a upřednostňovaly nejvyšší úrovně funkční 
způsobilosti. +Zdanění a fiskální opatření jsou z této směrnice jako pobídky vyloučeny. 

• Podoba štítků (čl. 11 odst. 4 písm. d)): k základní škále A–G mohou být přidány další tři 
třídy (A+, A++, A+++). Pokud bude významný podíl výrobků spadat do dvou nejvyšších 
tříd (A++ a A+++) a bude odůvodněno podrobnější rozlišení, může Komise toto dělení 
pozměnit. V připojeném prohlášení Komise bude upřesněno, co znamená „významný podíl 
výrobků“. V jednom z bodů odůvodnění bude uvedeno, že při přezkumu rámcové směrnice 
(do roku 2014) bude zvážena možnost přepracování škály. 

4. ZÁVĚRY 

Postoj Rady odpovídá cílům původního návrhu Komise. Komise tedy jeho znění podporuje. 
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PŘÍLOHA I 
 

Prohlášení Komise 
 

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o uvádění spotřeby energie a jiných 
zdrojů na energetických štítcích výrobků spojených se spotřebou energie 

a v normalizovaných informacích o výrobku (přepracované znění) 

Čl. 1 odst. 2 

„Při sestavování prioritního seznamu výrobků spojených se spotřebou energie uvedeného 
v bodě odůvodnění [3a] bude Komise věnovat náležitou pozornost také stavebním výrobkům 
spojeným se spotřebou energie a přitom vezme v úvahu zejména potenciální úspory energie, 
kterých by mohlo být dosaženo pomocí označování některých těchto výrobků vzhledem 
k tomu, že 40 % celkové spotřeby energie v EU připadá na energii spotřebovanou 
v budovách.“ 

Čl. 11 odst. 2 

„Při navrhování nových prováděcích opatření podle přepracované směrnice Komise zajistí, 
aby nedošlo k překrývání právních předpisů a aby byla zachována celková soudržnost 
právních předpisů EU týkajících se výrobků.“ 

Čl. 11 odst. 4 písm. d) 

Významný podíl výrobků k přezkumu klasifikace energetického štítku 

„Komise dojde k názoru, že podíl výrobků ve dvou nejvyšších třídách energetické účinnosti je 
považován za významný, jestliže lze odhadnout, že  

– buď počet modelů, které jsou na vnitřním trhu k dispozici a dosahují třídy A+++ nebo 
A++, tvoří přibližně třetinu nebo více z celkového počtu příslušných modelů, které jsou 
k dispozici, 

– nebo podíl ročních prodejů výrobků na vnitřním trhu, které dosahují třídy A+++ nebo A++, 
tvoří přibližně třetinu nebo více, 

– nebo obojí.“ 

Informace pro spotřebitele 

„Komise podporuje využití nástrojů Společenství, např. program Inteligentní energie – 
Evropa, s cílem přispět k: 

– iniciativám, které zvyšují informovanost konečných uživatelů o přínosech uvádění 
spotřeby energie na energetických štítcích, 

– iniciativám, které sledují vývoj trhu a technologický vývoj směrem k energeticky 
účinnějším výrobkům, zejména identifikací modelů s nejlepšími výsledky v různých 
skupinách výrobků a poskytují informace všem zúčastněným stranám, jako jsou organizace 
spotřebitelů, zástupci průmyslu a environmentální nevládní organizace, s cílem podávat 
velké množství informací spotřebitelům.  
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Toto sledování by mohlo sloužit i jako ukazatel pro přezkum opatření v oblasti označování 
a/nebo ekodesignu podle směrnic 1992/75/EHS a 2005/32/ES.“  
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Období institucionálních prázdnin 

„Aby Evropskému parlamentu a Radě umožnila uplatnit jejich práva ve lhůtách stanovených 
příslušnými legislativními akty, bere Evropská komise na vědomí, že kromě případů, kdy 
legislativní akt stanoví postup pro naléhavé případy, Evropský parlament a Rada 
předpokládají, že oznámení o aktech v přenesené pravomoci zohledňuje období 
institucionálních prázdnin orgánů (zimní, letní a během evropských voleb), a je připravena 
podle toho jednat.“ 
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PŘÍLOHA II 

Institucionální prohlášení 

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise 
k článku 290 SFEU 

„Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními této směrnice nejsou 
dotčeny budoucí postoje orgánů, pokud jde o provádění článku 290 SFEU nebo 
individuálních legislativních aktů obsahujících taková ustanovení.“ 
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