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NÁVRHY 

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 

výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení začlenil tyto 

návrhy: 

1. vítá sdělení Komise o strategii EU pro vytápění a chlazení (COM(2016)0051) jako 

nedílné součásti strategie energetické unie; bere na vědomí velký význam odvětví 

vytápění a chlazení při uskutečňování cílů EU v oblasti energetiky a klimatu do roku 

2020, 2030 a 2050 a také při dosahování cílů v oblasti posilování bezpečnosti dodávek 

energie; 

2. zdůrazňuje, že politické nástroje a schopnosti EU nejsou zatím dostatečně rozvinuty k 

tomu, aby v požadované míře a tempu stimulovaly zásadní přeměnu v oblasti vytápění a 

chlazení, maximalizovaly využití potenciálu a zaváděly řešení vedoucí ke snižování 

poptávky a k dekarbonizaci v požadovaném rozsahu a tempu; 

3. konstatuje, že pokud by bylo teplo vyprodukované při průmyslových procesech a 

vypouštěné do ovzduší či vody produktivně využíváno, stačilo by podle odhadů pokrýt 

potřeby celé Unie, pokud jde o vytápění obytných a terciárních budov; 

4. konstatuje, že opatření přijímaná v rámci energetické unie za účelem vypracování 

komplexní a integrované strategie pro vytápění a chlazení nabízejí za předpokladu, že 

budou správně provedena, značné příležitosti pro podniky i spotřebitele v EU, pokud jde o 

snižování celkových nákladů průmyslu na energii, zvyšování konkurenceschopnosti a 

snižování nákladů spotřebitelů; 

5. připomíná, že služby vytápění a chlazení představují největší část poptávky EU po energii; 

zdůrazňuje význam respektování zásady technologické neutrality ve vztahu k 

obnovitelným zdrojům, jež jsou v současnosti dostupné, a tržním či státním pobídkám v 

rámci přechodu na nízkouhlíkovou a spolehlivou dodávku energie pro oblast vytápění 

a chlazení; 

6. zdůrazňuje, že inteligentní budovy a sítě a také zvýšená míra energetické účinnosti v 

odvětví vytápění a chlazení budou při snahách o zajištění úspor energie zastávat velký 

význam, a podtrhuje, že je třeba prosazovat aktivizaci soukromého a veřejného 

financování v rámci trhu v oblasti energetické účinnosti, a vítá nadcházející revizi 

směrnice o energetické náročnosti budov; 

7. připomíná, že dvě třetiny budov v EU byly vystavěny v době, kdy byly požadavky na 

energetickou účinnost omezené nebo nulové, a že téměř v polovině z těchto budov jsou 

samostatné kotle instalované před rokem 1992; konstatuje, že budovy v soukromém i 

veřejném vlastnictví jsou odpovědné za 40 % konečné spotřeby energie a za 36 % emisí 

CO2, přičemž 85 % spotřeby energie v budovách je využíváno k vytápění prostor a k 

ohřevu vody; zdůrazňuje, že je nutné zvýšit míru energetické účinnosti prostřednictvím 

renovací a rekonstrukcí budov a rozvodů vytápění a chlazení s cílem ušetřit do roku 2020 

alespoň 20 % energie, přičemž si uvědomuje, že úroveň energetické účinnosti bytového 

fondu je v členských státech velmi odlišná; 



 

PE582.292v02-00 4/8 AD\1098419CS.doc 

CS 

8. domnívá se, že v oblasti vytápění obydlí je ukrytý značný nevyužitý potenciál ke zvýšení 

míry energetické účinnosti; vyzývá členské státy, aby přijaly opatření, která by zvýšila 

míru energetické účinnosti systémů vytápění, neboť se jedná o nákladově efektivní 

způsob, jak snížit emise CO2 produkované obytnými budovami; 

9. připomíná, že navzdory určitému pokroku v přechodu na obnovitelné zdroje energie v 

rámci odvětví vytápění a chlazení zabezpečují 75 % primárních zdrojů dodávek energie 

stále fosilní paliva; konstatuje, že budovy (a lidé, kteří v nich žijí) jsou primárními 

spotřebiteli vytápění a chlazení; zdůrazňuje, že hlavní prioritou je snížení nákladů na 

energii prostřednictvím renovací; trvá na tom, že zbývající potřeby na vytápění a chlazení 

by měly být uspokojeny přímo či nepřímo z obnovitelných zdrojů energie; 

10. podtrhuje zásadní úlohu plánu na restrukturalizaci stavebnictví za účelem oživení zelené 

ekonomiky a potencionálních místních zelených pracovních míst v oblasti úspor energie, 

energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů v odvětví soukromé i veřejné výstavby; 

11. zdůrazňuje, že výzkum a technologické inovace v odvětví vytápění a chlazení upevňují 

konkurenční výhody a hospodářskou životaschopnost evropských podniků a rovněž 

přispívají k plnění hlavních cílů energetické politiky EU, mimo jiné k zajišťování 

bezpečnosti dodávek a k udržitelnému rozvoji výroby energie, dopravy a spotřeby; 

12. připomíná, že investice do úspor energie a energetické účinnosti nabízejí v rámci odvětví 

energetiky nejvyšší a nejrychlejší finanční návratnost. 

13. vyzývá k uplatňování nákladově efektivního přístupu, který by byl zaměřen na dosažení 

úspor energie na systémové úrovni; 

14. zdůrazňuje aktivní úlohu, kterou mohou spotřebitelé na cestě k udržitelnému evropskému 

systému vytápění a chlazení hrát; zdůrazňuje, že při dosažení účinných výsledků nového 

nařízení o „energetických štítcích“, jež zavádí do budoucna orientované škály nového 

označování a umožňuje zdůrazňování rozdílů mezi produkty z hlediska energetické 

účinnosti, by mohlo dojít ke zvýšení možnosti spotřebitelů provádět informované 

rozhodnutí na základě úspor energie, a snížit tak své náklady vynaložené za tímto účelem; 

podtrhuje skutečnost, že specifické přístroje, jako jsou například inteligentní měřiče nebo 

automatizované systémy pro domácnost, mohou zlepšit vzorce chování spotřebitelů. 

15. konstatuje, že účelem regulačních rámců EU sice je zdůraznit obecné cíle, ale že je ovšem 

zásadní dosáhnout skutečného pokroku pomocí převratných změn v oblasti vytápění a 

chlazení jakožto součásti širší přeměny energetického systému; 

16. konstatuje, že nejúčinnějším způsobem, jak plnit společné cíle, je posilování postavení a 

podpora místních a regionálních orgánů, jakož i ostatních dotčených zúčastněných stran, 

při uplatňování přístupu k územnímu plánování, rozvoji infrastruktury, výstavbě a 

renovacím bytového fondu a novému průmyslovému rozvoji na základě plně 

integrovaných systémů za účelem maximalizace přínosu případných průniků, efektivity a 

dalších společných výhod; 

17. vyzývá Komisi, aby plně využila odvětví vytápění a chlazení s cílem dosáhnout nákladově 

efektivního zlepšení energetické účinnosti na úrovni systému prosazováním obnovitelných 

zdrojů energie a propojením výroby tepla a elektrické energie, průmyslových postupů 
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(jako je např. využívání energie z odpadních plynů), nakládání s odpady a řízení poptávky 

a dále ji vyzývá k tomu, aby prověřila, jak by šlo podpořit zužitkování průmyslového 

odpadu vzniklého při vytápění a chlazení a rovněž udržitelnou výrobu bioplynu; 

zdůrazňuje, že ve výše uvedených odvětvích by se tudíž měla více využívat kogenerace a 

trigenerace; zdůrazňuje, že propojení výroby tepla a elektrické energie s nakládáním s 

odpady by mělo odpovídat hierarchii způsobů nakládání s odpady, jak ji definuje oběhové 

hospodářství, aby se tak toto nakládání neomezovalo jen na spalování zdrojů, které lze 

recyklovat či použít znovu; 

18. zdůrazňuje důležitost rozšířenějšího, více synergického a integrovanějšího využití všech 

dostupných evropských strukturálních a regionálních fondů a Evropského fondu pro 

strategické investice, jež by měly být dostupné pro všechny aktéry, zejména pro malé a 

střední podniky a mikropodniky; vyzývá členské státy, aby se pokusily zvýšit povědomí 

uživatelů a spotřebitelů o nových technických řešeních vedoucích k úsporám energie, a 

rovněž vyzývá Komisi, aby podporovala výměnu osvědčených postupů mezi členskými 

státy; 

19. zdůrazňuje, že je důležité zabránit nákladné závislosti na propojení infrastruktury vytápění 

se zdroji pro výrobu energie, které produkují velké množství uhlíku; zdůrazňuje, že je 

třeba posoudit, zda není nutné podpořit z veřejných finančních zdrojů infrastrukturu 

dálkového vytápění v souvislosti s cílem EU dosáhnout do roku 2050 80% až 90% snížení 

emisí skleníkových plynů ve srovnání s jejich úrovní z 90. let a provést náležitou změnu v 

energetickém hospodářství; 

20. domnívá se, že těžištěm této strategie musejí být spotřebitelé, kteří budou využívat 

moderní technologie a inovativní řešení s cílem přejít na inteligentní, účinný a udržitelný 

systém vytápění a chlazení, jenž společnostem a občanům přinese energetické a 

rozpočtové úspory, zvýší kvalitu ovzduší, jednotlivcům přinese lepší životní podmínky a 

bude znamenat přínos i pro podniky a společnost jako celek; 

21. zdůrazňuje, že je třeba více investovat do výzkumu a vývoje s cílem vyvíjet inovativní a 

technologická řešení; současně zdůrazňuje, že prostřednictvím rozsáhlejšího využívání 

současných dostupných technologií bude možné zvýšit úroveň účinnosti topných a 

chladících systémů o 20 %; 

22. zdůrazňuje, že i když na jedné straně velká část současných budov na území Evropy trpí 

plýtváním energie v důsledku špatné kvality jejich izolace a starých a neúčinných systémů 

vytápění, postihuje na straně druhé energetická chudoba téměř 11 % obyvatelstva EU; 

23. konstatuje, že klíčovým nástrojem pro boj s energetickou chudobou by mohlo být zvýšení 

energetické účinnosti budov; 

24. bere na vědomí odlišné podmínky panující v Unii a domnívá se, že čím kratší je řetězec, 

kterým je primární energie přeměňována na jiné druhy energie, tím vyšší je energetická 

účinnost, a vyzývá Komisi, aby prosazovala technologicky neutrální nástroje umožňující 

každému společenství rozvíjet nákladově efektivní řešení, které by vedlo ke snížení 

uhlíkové náročnosti odvětví vytápění a chlazení; 

25. požaduje, aby byly vypracovány plány pro postupné ukončování dotací na fosilní paliva a 

směrování finančních zdrojů do projektů v oblasti energetické účinnosti, které budou 
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sloužit k dosažení cílů EU týkajících se dekarbonizace energetického odvětví do roku 

2050; 

26. připomíná, že některá průmyslová odvětví nebo elektrárny generují teplo nebo chlad jako 

vedlejší produkt, který může být využit v rámci dotyčného zařízení nebo prodán na 

vytápění sousedních budov; konstatuje, že integrování výroby, spotřeby a opětovného 

využití odpadního chladu přináší přínosy pro životní prostředí a hospodářství a snižuje 

primární energetickou náročnost výroby chladu; zdůrazňuje důležitost využívání 

odpadního tepla a chladu a vyzývá Komisi, aby tuto metodu podpořila. 

27. konstatuje, že 72 % energie potřebné na vytápění a chlazení rodinných domů se 

spotřebovává ve venkovských a přechodných oblastech; konstatuje, že domácnosti ve 

venkovských, vzdálených a izolovaných oblastech mohou proto vyžadovat zvláštní 

pozornost a řešení šitá na míru; 

28. zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou může sehrát vysoká míra elektrifikace vytápění a 

chlazení při snižování emisí uhlíku, a to jak pokud jde o omezování emisí skleníkových 

plynů, tak o zlepšení kvality ovzduší ve městech; 

29. podtrhuje širokou dostupnost pevné biomasy, bioplynu, geotermální energie a potenciálu 

dálkového vytápění spolu s kombinovanou výrobou tepla a elektřiny (tzv. „kogenerace“) 

jako nákladově efektivních prostředků dekarbonizace energetického odvětví při 

současném přispění k cílům bezpečnosti dodávek; zdůrazňuje, že evropská plynová krize 

by představovala rovněž krizi v odvětví teplárenství; vítá kritéria udržitelnosti pro 

biomasu, která musejí být náležitě vyrovnaná za tím účelem, aby umožnila prosazování 

jejího environmentálně udržitelného a konkurenceschopného využívání.  vyzývá Komisi, 

aby bezodkladně navrhla politiku v oblasti udržitelnosti biomasy; 

30. zdůrazňuje, že systém dálkového vytápění brání rozmachu více znečišťujících 

individuálních systémů vytápění, které zvyšují znečištění ovzduší v obytných oblastech a 

jejichž kontrola je mnohem náročnější, než je tomu v případě všeobecně užívaného 

systému dálkového vytápění; nicméně vyzdvihuje, že podmínky infrastruktury a klimatu 

se v rámci Unie různí a že zmíněné systémy mnohdy potřebují modernizaci, pokud má být 

úroveň jejich účinnosti zvýšena; vyzývá proto k provedení analýzy toho, zda je nutné 

podpořit infrastrukturu dálkového vytápění, a také analýzy daňových podmínek ve vztahu 

k obnovitelným zdrojům energie a dálkovému vytápění; 

31. zdůrazňuje, že je třeba vypracovat zvláštní energetickou politiku pro ty oblasti, které 

nejsou napojeny na síť zemního plynu;  

32. zdůrazňuje, že je důležité více využívat obnovitelných technologií vytápění a chlazení v 

kombinaci s významným zvýšením míry energetické účinnosti; 

33. podtrhuje enormní potenciál inovativních energeticky neutrálních domů jako nákladově 

efektivních prostředků pro dekarbonizaci stavebnictví a běžných domácností, přičemž 

zároveň zdůrazňuje potřebu zajištění technologické neutrality závisející na různých 

sociálně-ekonomických a geografických okolnostech v členských státech; 

34. zdůrazňuje, že přeměna odpadu na energii bude nadále hrát v oblasti vytápění významnou 

úlohu, protože alternativou k tomuto je často ukládání odpadů a používání fosilních paliv, 
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a připomíná, že je třeba zvýšit míru recyklování; 

35. žádá, aby byl proveden přezkum stávajících právních předpisů zaměřených na zajištění 

technologické neutrality a nákladové efektivnosti tak, aby bylo zajištěno, že nebude 

prosazována nebo zpochybňována jedna technologie před druhou – energie 

z obnovitelných zdrojů vyráběné v místě či v blízkosti budovy, jako sluneční panely na 

obytných domech, by například měly být při výpočtu energetické náročnosti budov 

zohledněny, a to bez ohledu na jejich zdroj; 

36. vítá strategii EU v oblasti vytápění a chlazení, která stanoví, že „jejím těžištěm musejí být 

spotřebitelé“ a že jim má umožnit využívat celou škálu „moderních technologií a 

inovativních řešení s cílem přejít na inteligentní, účinný a udržitelný systém vytápění a 

chlazení, jenž společnostem a občanům přinese energetické a rozpočtové úspory“; 

37. vyzývá Komisi, členské státy a místní orgány, aby se zabývaly specifickými problémy 

venkovských budov, které jsou spíše staršího data, méně energeticky účinné a méně 

prospěšné pro zdraví a také poskytují nižší úroveň tepelného pohodlí; 

38. připomíná příspěvek obnovitelných energií k zabezpečení dodávek energie v Evropě a 

zdůrazňuje vysokou schopnost vodních elektráren reagovat na vysokou poptávku a rovněž 

na rizika výpadků elektrické energie (tzv. „blackout“); 

39. vyzývá Komisi, členské státy a místní orgány, aby zvážily riziko možné budoucí krize v 

oblasti dodávek zemního plynu a aby plně začlenily výrobu bioplynu, která se uskutečňuje 

při zpracovávání hnojiv, do procesu zavádění oběhového hospodářství; 
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