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10.1.2018 A8-0391/116 

Pozmeňujúci návrh  116 

Markus Pieper 

v mene skupiny PPE 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 1 – odsek 1 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

1. Touto smernicou sa stanovuje 

spoločný rámec opatrení na podporu 

energetickej efektívnosti v Únii s cieľom 

zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahli 

20 % hlavné ciele a do roku 2030 30 % 

záväzné hlavné ciele Únie v oblasti 

energetickej efektívnosti, a vytvára 

podmienky na ďalšie zlepšovanie 

energetickej efektívnosti po týchto rokoch. 

Stanovuje pravidlá na odstránenie 

prekážok na trhu s energiou a prekonanie 

zlyhaní trhu, ktoré bránia efektívnosti pri 

dodávke a využívaní energie, a určuje 

zriadenie indikatívnych národných cieľov 

energetickej efektívnosti na roky 2020 a 

2030.; 

1. Touto smernicou sa stanovuje 

spoločný rámec opatrení na podporu 

energetickej efektívnosti v Únii, ktorým sa 

zavádza zásada prvoradosti energetickej 

efektívnosti v celom energetickom reťazci 

vrátane výroby, prenosu, distribúcie a 

konečnej spotreby energie s cieľom 

zabezpečiť, aby sa do roku 2020 dosiahli 

20 % hlavné ciele a do roku 2030 35 % 

záväzné hlavné ciele Únie v oblasti 

energetickej efektívnosti, a vytvárajú sa 

podmienky na ďalšie zvyšovanie 

energetickej efektívnosti po roku 2030 v 

súlade s dlhodobými cieľmi Únie v oblasti 

energetiky a klímy na rok 2050 a s 

Parížskou dohodou. Stanovuje pravidlá na 

odstránenie prekážok na trhu s energiou a 

prekonanie zlyhaní trhu, ktoré bránia 

efektívnosti pri dodávke a využívaní 

energie, a určuje zriadenie indikatívnych 

národných cieľov energetickej efektívnosti 

na roky 2020 a 2030.; 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/117 

Pozmeňujúci návrh  117 

Markus Pieper 

v mene skupiny EPP 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový) 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 2 – odsek 1 – bod 9 a (nový) 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

 1a. V článku 2 sa vkladá tento bod: 

 „9a. „budova orgánu verejnej moci“ na 

účely článku 5 je budova, ktorú vlastní a 

využíva ústredný orgán štátnej správy 

alebo akýkoľvek iný orgán verejnej moci 

na národnej, regionálnej alebo miestnej 

úrovni;“ 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/118 

Pozmeňujúci návrh  118 

Markus Pieper 

v mene skupiny EPP 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 2 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 3 – odsek 4 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

4. Každý členský štát stanoví v oblasti 

energetickej efektívnosti indikatívne 

národné príspevky k dosiahnutiu cieľa 

Únie na rok 2030 uvedeného v článku 1 

ods. 1 v súlade s článkami [4] a [6] 

nariadenia (EÚ) XX/20XX [riadenie 

energetickej únie]. Členské štáty pri 

stanovovaní týchto príspevkov zohľadnia, 

že spotreba energie v Únii v roku 2030 

nesmie presiahnuť 1 321 Mtoe primárnej 

energie a 987 Mtoe koncovej energie. 

Členské štáty tieto príspevky oznámia 

Komisii v rámci integrovaných národných 

plánov v oblasti energetiky a klímy v 

súlade s postupom podľa článkov [3] a [7] 

až [11] nariadenia (EÚ) XX/20XX 

[riadenie energetickej únie]. 

4. Každý členský štát stanoví v oblasti 

energetickej efektívnosti indikatívne 

národné ciele, ktoré musia byť v súhrne 

v súlade s cieľom Únie na rok 2030 

uvedeným v článku 1 ods. 1 a v súlade 

s článkami [4] a [6] nariadenia (EÚ) 

XX/20XX [o riadení energetickej únie]. 

Členské štáty pri stanovovaní úrovne 

svojich cieľov zohľadnia, že spotreba 

energie v Únii v roku 2030 nesmie 

presiahnuť 1 220 Mtoe primárnej energie 

a 893 Mtoe konečnej energie. 

 S cieľom umožniť súbežne s hlavnými 

cieľmi tejto smernice uvedenými v článku 

1 väčší priemyselný a hospodársky rast 

uplatňuje sa tento mechanizmus úprav: 

 Ak sa údaje Eurostatu týkajúce sa 

priemyselnej pridanej hodnoty v roku 

2030 budú odlišovať od hodnoty 2 163,81 

(v mld. EUR – 2013) o viac ako 10 %, 

potom sa cieľ pre konečnú spotrebu 

energie uvedený v predchádzajúcom 

pododseku automaticky upraví podľa 
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odchýlky priemyselnej pridanej hodnoty 

Únie, ktorú vyčísli Eurostat v roku 2030 

(v mld. EUR – 2013) v súlade s týmto 

vzorcom: 

 cieľ Únie v oblasti konečnej spotreby 

energie pre rok 2030 = XXX Mtoe + 244 

Mtoe* (priemyselná pridaná 

hodnota)/XXX 

 Počnúc rokom 2020 a potom každé dva 

roky predloží Komisia správu 

Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej 

uvedie revidovaný odhad prípadného 

rozdielu medzi predpokladanou 

priemyselnou pridanou hodnotou pre rok 

2030, s ktorou pracuje model PRIMES, a 

očakávanými revidovanými údajmi, a to 

na základe aktualizovaných skutočných 

hodnôt, ktoré zhromaždí Eurostat, pričom 

sa uvedú revidované odhady celkových 

limitov Mtoe pre konečnú a primárnu 

spotrebu energie v roku 2030. 

 Aby mali členské štáty dostatočnú 

flexibilitu na splnenie svojich 

indikatívnych národných cieľov 

energetickej efektívnosti a aby sa zároveň 

mohlo rozvíjať ich hospodárstvo a mohla 

rásť priemyselná výroba a činnosti, je im 

povolené, aby stanovili svoje ciele na 

základe energetickej náročnosti, ktorá je 

pomerom medzi energetickou spotrebou a 

hrubým domácim produktom (HDP). 

 Národné ciele energetickej efektívnosti 

musia zohľadňovať všetky fázy 

energetického reťazca vrátane výroby, 

prenosu, distribúcie a konečného použitia. 

 Ak je členský štát na ceste k prekročeniu 

svojho národného cieľa v oblasti energie z 

obnoviteľných zdrojov pre rok 2030 o 3 % 

alebo viac, zváži zodpovedajúcim 

spôsobom úpravu svojho národného cieľa 

v oblasti energetickej efektívnosti; táto 

úprava na vnútroštátnej úrovni sa 

uskutoční počas aktualizácie národných 

plánov v oblasti energetiky a klímy 

uvedených v nariadení (EÚ) 20XX 
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[riadenie energetickej únie]. 

 Členské štáty tieto ciele oznámia Komisii 

v rámci integrovaných národných plánov 

v oblasti energetiky a klímy v súlade 

s postupom podľa článkov [3] a [7] až [11] 

nariadenia (EÚ) XX/20XX [riadenie 

energetickej únie]. 

Or. en 
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10.1.2018 A8-0391/119 

Pozmeňujúci návrh  119 

Markus Pieper 

v mene skupiny EPP 

 

Správa A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická efektívnosť 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh smernice 

Článok 1 – odsek 1 – bod 3 

Smernica 2012/27/EÚ 

Článok 7 

 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

Článok 7 Článok 7 

Povinné úspory energie Povinné úspory energie 

1. Členské štáty musia dosiahnuť 

kumulatívne úspory konečnej energie, 

ktoré zodpovedajú aspoň: 

1. Členské štáty musia dosiahnuť 

kumulatívne úspory konečnej energie, 

ktoré zodpovedajú aspoň: 

a) každoročným novým úsporám od 1. 

januára 2014 do 31. decembra 2020 vo 

výške 1,5 % ročného množstva energie 

predanej koncovým odberateľom, ktoré sa 

stanovia ako priemer za posledné tri roky 

pred 1. januárom 2013; 

a) každoročným novým úsporám od 1. 

januára 2014 do 31. decembra 2020 vo 

výške 1,5 % ročného množstva energie 

predanej koncovým odberateľom, ktoré sa 

stanovia ako priemer za posledné tri roky 

pred 1. januárom 2013; 

b) každoročným novým úsporám od 1. 

januára 2021 do 31. decembra 2030 vo 

výške 1,5 % ročného množstva energie 

predanej koncovým odberateľom, ktoré sa 

stanovia ako priemer za posledné tri roky 

pred 1. januárom 2019. 

b) každoročným novým úsporám od 1. 

januára 2021 do 31. decembra 2030 vo 

výške aspoň 1,5 % ročného množstva 

energie predanej koncovým odberateľom, 

ktoré sa stanovia ako priemer za posledné 

štyri roky pred 1. januárom 2019. 

Členské štáty budú po roku 2030 

pokračovať v dosahovaní každoročných 

nových úspor vo výške 1,5 % v 

desaťročných obdobiach, pokiaľ Komisia v 

preskúmaní do roku 2027 a potom každých 

10 rokov nedospeje k záveru, že to nie je 

potrebné na dosiahnutie dlhodobých cieľov 

Únie v oblasti energetiky a klímy na rok 

2050. 

Členské štáty po roku 2030 pokračujú v 

dosahovaní každoročných nových úspor vo 

výške 1,5 % v desaťročných obdobiach, 

pokiaľ Komisia v preskúmaní do roku 

2027 a potom každých 10 rokov nedospeje 

k záveru, že to nie je potrebné na 

dosiahnutie dlhodobých cieľov Únie v 

oblasti energetiky a klímy na rok 2050. 
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Na účely písmena b) a bez toho, aby boli 

dotknuté odseky 2 a 3, smú členské štáty 

započítať len tie úspory energie, ktoré sú 

výsledkom nových politických opatrení 

zavedených po 31. decembri 2020 alebo 

politických opatrení zavedených v období 

od 1. januára 2014 do 31. decembra 2020, 

pokiaľ možno preukázať, že výsledkom 

týchto opatrení sú individuálne opatrenia 

prijaté po 31. decembri 2020, ktoré 

prinášajú úspory. 

Úspory požadované za obdobie uvedené v 

písmene b) sú kumulatívne a sú 

dodatočné k úsporám požadovaným na 

obdobie uvedené v písmene a), čo platí aj 

pre akékoľvek ďalšie obdobia po roku 

2030. Na tieto účely a bez toho, aby boli 

dotknuté odseky 2 a 3, smú členské štáty 

započítať úspory energie, ktoré sú 

výsledkom nových politických opatrení 

zavedených po 31. decembri 2020 alebo 

skorších politických opatrení, za 

predpokladu, že možno preukázať, že 

výsledkom týchto opatrení sú nové 

individuálne opatrenia, ktoré sú prijaté po 

31. decembri 2020 a ktoré prinášajú 

úspory. Členské štáty môžu tiež započítať 

úspory zo spôsobilých individuálnych 

opatrení prijatých v období od 1. januára 

2014 do 31. decembra 2020 za 

predpokladu, že budú naďalej prinášať 

preukázateľné úspory energie aj po roku 

2020. 

Množstvo predanej energie, ktorá sa 

použila v doprave, možno z týchto 

výpočtov sčasti alebo úplne vylúčiť. 

Na účely obdobia uvedeného v písmene a) 

množstvo predanej energie, ktorá sa 

použila v doprave, možno z týchto 

výpočtov sčasti alebo úplne vylúčiť. 

 Do tohto výpočtu sa za obdobie uvedené v 

písmene b) v plnej miere zahŕňa predaj 

energie využívanej v doprave, s výnimkou 

palív používaných v medzinárodnej 

leteckej a námornej doprave, železničnej 

doprave, palív využívaných v mestskej a 

prímestskej autobusovej a autokarovej 

doprave a alternatívnych palív v doprave 

[v zmysle vymedzenia v smernici 

2014/92/EÚ]. 

Členské štáty rozhodnú o tom, akým 

spôsobom sa vypočítaný objem nových 

úspor rozloží na jednotlivé obdobia 

uvedené v písmenách a) a b), pokiaľ sa do 

konca každého obdobia dosiahli 

požadované celkové kumulatívne úspory.  

Členské štáty rozhodnú o tom, akým 

spôsobom sa vypočítaný objem nových 

úspor rozloží na jednotlivé obdobia 

uvedené v písmenách a) a b), pokiaľ sa do 

konca každého obdobia dosiahli 

požadované celkové kumulatívne úspory.  

2. S výhradou odseku 3 môže každý 

členský štát: 

2. S výhradou odseku 3 môže každý 

členský štát: 

a) na výpočet požadovaný v odseku 1 

písm. a) použiť hodnotu 1 % v rokoch 

a) na výpočet požadovaný v odseku 1 

písm. a) použiť hodnotu 1 % v rokoch 
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2014 a 2015; 1,25 % v rokoch 2016 a 

2017; a 1,5 % v rokoch 2018, 2019 a 2020; 

2014 a 2015; 1,25 % v rokoch 2016 a 

2017; a 1,5 % v rokoch 2018, 2019 a 2020; 

b) z výpočtu vylúčiť celé množstvo 

alebo časť množstva predanej energie, 

ktorá sa použila pri priemyselných 

činnostiach uvedených v prílohe I k 

smernici 2003/87/ES; 

b) z výpočtu vylúčiť celé množstvo 

alebo časť množstva predanej energie, 

ktorá sa použila pri priemyselných 

činnostiach uvedených v prílohe I k 

smernici 2003/87/ES; 

c) povoliť, aby sa úspory energie, 

ktoré sa dosiahli v odvetviach premeny, 

distribúcie a prenosu energie vrátane 

účinnej infraštruktúry centralizovaného 

zásobovania teplom a chladom vďaka 

uplatneniu požiadaviek stanovených v 

článku 14 ods. 4, článku 14 ods. 5 písm. b) 

a článku 15 ods. 1 až 6 a 9, započítali do 

objemu úspor energie požadovaného podľa 

odseku 1; 

c) povoliť, aby sa úspory energie, 

ktoré sa dosiahli v odvetviach premeny, 

distribúcie a prenosu energie vrátane 

účinnej infraštruktúry centralizovaného 

zásobovania teplom a chladom vďaka 

uplatneniu požiadaviek stanovených v 

článku 14 ods. 4, článku 14 ods. 5 písm. b) 

a článku 15 ods. 1 až 6 a 9, započítali do 

objemu úspor energie požadovaného podľa 

odseku 1 písm. a) a b); 

d) započítať úspory energie, ktoré sú 

výsledkom novozavedených 

individuálnych opatrení realizovaných od 

31. decembra 2008, ktoré majú v roku 

2020 a po ňom naďalej merateľný a 

overiteľný vplyv, do objemu úspor energie 

uvedeného v odseku 1 a 

d) započítať úspory energie, ktoré sú 

výsledkom novozavedených 

individuálnych opatrení realizovaných od 

31. decembra 2008, ktoré majú v roku 

2020 a po ňom naďalej merateľný a 

overiteľný vplyv, do objemu úspor energie 

uvedeného v odseku 1 písm. a) a 

e) vylúčiť z výpočtu požadovaných 

úspor energie podľa odseku 1 overiteľný 

objem energie vyrobenej na budovách 

alebo v nich na vlastnú spotrebu v 

dôsledku politických opatrení, ktoré 

podporujú nové inštalácie technológií 

energie z obnoviteľných zdrojov.  

 

 ea) sčasti alebo úplne vylúčiť z 

výpočtu predaj energie využívanej v 

doprave. 

3. Všetky možnosti zvolené podľa 

odseku 2 dohromady smú zodpovedať 

najviac 25 % objemu úspor energie 

uvedeného v odseku 1. Členské štáty 

uplatnia a vypočítajú vplyv možností 

zvolených pre obdobia uvedené v odseku 1 

písm. a) a b) oddelene: 

3. Všetky možnosti zvolené podľa 

odseku 2 dohromady smú zodpovedať 

najviac 25 % objemu úspor energie na 

obdobie uvedené v odseku 1 písm. a) a 

najviac 30 % na obdobie uvedené v 

odseku 1 písm. b). Členské štáty uplatnia a 

vypočítajú vplyv možností zvolených pre 

obdobia uvedené v odseku 1 písm. a) a b) 

oddelene: 

a) na účely výpočtu objemu úspor 

energie požadovaného na obdobie uvedené 

a) na účely výpočtu objemu úspor 

energie požadovaného na obdobie uvedené 
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v odseku 1 písm. a) môžu členské štáty 

použiť odsek 2 písm. a), b), c) a d); 

v odseku 1 písm. a) môžu členské štáty 

použiť odsek 2 písm. a), b), c) a d); 

b) na účely výpočtu objemu úspor 

energie požadovaného na obdobie uvedené 

v odseku 1 písm. b) môžu členské štáty 

použiť odsek 2 písm. b), c), d) a e) za 

predpokladu, že individuálne opatrenia v 

zmysle písmena d) budú mať naďalej 

overiteľný a merateľný vplyv aj po 31. 

decembri 2020. 

b) na účely výpočtu objemu úspor 

energie požadovaného na obdobie uvedené 

v odseku 1 písm. b) môžu členské štáty 

použiť len odsek 2 písm. b), c), d) a e). 

4. Úspory energie dosiahnuté po 31. 

decembri 2020 sa nesmú započítavať do 

objemu kumulatívnych úspor 

požadovaného na obdobie od 1. januára 

2014 do 31. decembra 2020.  

4. Úspory energie dosiahnuté po 31. 

decembri 2020 sa nesmú započítavať do 

objemu kumulatívnych úspor 

požadovaného na obdobie od 1. januára 

2014 do 31. decembra 2020.  

 4a. Členské štáty, ktoré presahujú 

objem úspor energie vyžadovaný od 1. 

januára 2014 do 31. decembra 2020, 

môžu započítať každý prebytok úspor do 

objemu úspor energie vyžadovaného na 

obdobie do 31. decembra 2030. 

5. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

úspory vyplývajúce z politických opatrení 

uvedených v článkoch 7a a 7b a článku 20 

ods. 6 vypočítali v súlade s prílohou V.  

5. Členské štáty zabezpečia, aby sa 

úspory vyplývajúce z politických opatrení 

uvedených v článkoch 7a a 7b a článku 20 

ods. 6 vypočítali v súlade s prílohou V.  

6. Členské štáty dosiahnu požadovaný 

objem úspor podľa odseku 1 buď 

zavedením povinnej schémy energetickej 

efektívnosti uvedenej v článku 7a, alebo 

prijatím alternatívnych opatrení uvedených 

v článku 7b. Členské štáty môžu povinnú 

schému energetickej efektívnosti 

kombinovať s alternatívnymi politickými 

opatreniami. 

6. Členské štáty dosiahnu požadovaný 

objem úspor podľa odseku 1 buď 

zavedením povinnej schémy energetickej 

efektívnosti uvedenej v článku 7a, alebo 

prijatím alternatívnych opatrení uvedených 

v článku 7b, pričom prijmú opatrenia na 

minimalizáciu akéhokoľvek negatívneho 

vplyvu priamych a nepriamych nákladov 

takýchto schém na konkurencieschopnosť 

Únie, a najmäpodnikov, ktoré sú 

vystavené medzinárodnej hospodárskej 

súťaži. Členské štáty môžu povinnú 

schému energetickej efektívnosti 

kombinovať s alternatívnymi politickými 

opatreniami. 

7. Členské štáty preukážu, že v 

prípade prekrývania vplyvu politických 

opatrení alebo individuálnych opatrení 

nedochádza k zdvojenému započítaniu 

úspor energie.“; 

7. Členské štáty preukážu, že v 

prípade prekrývania vplyvu politických 

opatrení alebo individuálnych opatrení 

nedochádza k zdvojenému započítaniu 

úspor energie.“; 
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