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PR_COD_Recastingam

Označenie postupov

* Konzultačný postup
väčšina odovzdaných hlasov

**I Postup spolupráce (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

**II Postup spolupráce (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

*** Postup súhlasu
väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 
upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES 
a článkom 7 Zmluvy o EÚ

***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov

***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície
väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu a doplnenie spoločnej pozície

***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)
väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Pri pozmeňujúcich aktoch sa časti 
prevzaté z platného ustanovenia, ktoré chce Parlament zmeniť a doplniť, 
ktoré však Komisia nezmenila, označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...]. 
Štandardná kurzíva označuje príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho 
textu, ku ktorým sa navrhuje oprava, čo pomáha pri príprave konečného 
znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v konkrétnej 
jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť odsúhlasené 
príslušnými oddeleniami. 
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej hospodárnosti budov 
(prepracované znenie)
(KOM(2008)0780 – C6-0413-2008 – 2008/0223(COD))

(Spolurozhodovací postup – prepracovanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0780),

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0413-2008),

– so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 28. novembra 2001 o systematickejšom 
používaní techniky prepracovania právnych aktov1,

– so zreteľom na list Výboru pre právne veci z 3. februára 2009 adresovaný Výboru pre 
priemysel, výskum a energetiku v súlade s článkom 80a ods. 3 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na články 80 a 51 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru 
pre právne veci (A6-0000/2009),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho 
parlamentu, Rady a Komisie predmetný návrh neobsahuje žiadne zásadné zmeny okrem 
tých, ktoré sú ako také označené v návrhu, a keďže, pokiaľ ide o kodifikáciu 
nezmenených ustanovení skorších aktov spolu s uvedenými zmenami, predmetom návrhu 
je iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných aktov bez zmeny ich podstaty,

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami 
konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady 
a Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť tento 
návrh alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

                                               
1 Ú. v. ES C 77, 28.3.2002, s. 1.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Budovy majú dopad na dlhodobú 
spotrebu energie a nové budovy by preto 
mali spĺňať minimálne požiadavky na 
energetickú hospodárnosť prispôsobenú 
miestnym klimatickým podmienkam.  
Keďže ešte nie sú preskúmané všetky 
možnosti využívania alternatívnych 
systémov zásobovania energiou, mala by 
sa zvážiť technická, environmentálna a 
ekonomická realizovateľnosť 
alternatívnych systémov zásobovania 
energiou, a to bez ohľadu na veľkosť 
budovy  .

(13) Budovy majú vplyv na dlhodobú 
spotrebu energie a nové budovy by preto 
mali spĺňať minimálne požiadavky na 
energetickú hospodárnosť prispôsobenú 
miestnym klimatickým podmienkam.
Keďže ešte nie sú preskúmané všetky 
možnosti využívania alternatívnych 
systémov zásobovania energiou, mala by 
sa zvážiť technická, environmentálna a 
ekonomická realizovateľnosť 
alternatívnych systémov zásobovania 
energiou v prípade nových budov 
a významnej obnovy budov, ako aj 
v prípade modernizácie diaľkového 
vykurovania s cieľom zvýšiť energetickú 
účinnosť alebo využívanie obnoviteľných 
zdrojov energie, a to bez ohľadu na 
veľkosť budovy.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa zvážiť technická, environmentálna a ekonomická realizovateľnosť alternatívnych 
systémov zásobovania energiou v prípade nových budov a významnej obnovy budov, ako aj 
v prípade modernizácie diaľkového vykurovania s cieľom zvýšiť energetickú účinnosť alebo 
využívanie obnoviteľných zdrojov energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné prijať opatrenia na 
zvýšenie počtu budov, ktoré nielen spĺňajú 
platné minimálne požiadavky na 
energetickú hospodárnosť, ale ktoré sú 
takisto energeticky účinnejšie. Na tento 

(15) Je potrebné prijať opatrenia na 
zvýšenie počtu budov, ktoré nielen spĺňajú 
platné minimálne požiadavky na 
energetickú hospodárnosť, ale ktoré sú 
takisto energeticky účinnejšie. Na tento 
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účel by členské štáty mali vypracovať 
národné plány zamerané na zvýšenie počtu 
budov, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 
nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú 
malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie, a pravidelne oznamujú tieto plány 
Komisii.

účel by členské štáty mali vypracovať 
národné plány zamerané na zvýšenie počtu 
budov, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 
nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú 
malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie, a pravidelne oznamovať tieto 
plány Komisii. Komisia by mala do 30. 
júna 2010 predložiť legislatívne návrhy 
na stanovenie spoločnej metodiky na 
vymedzenie budov, z ktorých sa uvoľňuje 
malé alebo nulové množstvo emisií CO2 a 
ktoré majú malú alebo nulovú spotrebu 
primárnej energie, pričom by sa mali 
zohľadniť regionálne poveternostné 
podmienky. Európska komisia, Európska 
investičná banka a členské štáty by mali 
do 30. júna 2010 vytvoriť Fond pre 
energetickú účinnosť a energiu z 
obnoviteľných zdrojov, aby podporili 
postupné zvyšovanie podielu nových 
budov, ktoré spĺňajú tieto normy, do roku 
2020.

Or. en

Odôvodnenie

Definovanie spoločnej metodiky na vymedzenie budov, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 
nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú malú alebo nulovú spotrebu primárnej energie.
Európska komisia by mala do 30. júna 2010 predložiť legislatívne návrhy na stanovenie 
spoločnej metodiky, ktorá zohľadní regionálne poveternostné podmienky, a na vytvorenie 
Fondu pre energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných zdrojov s cieľom podporiť 
postupné zvyšovanie podielu nových budov, ktoré spĺňajú tieto normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Ak majú byť minimálne požiadavky 
na energetickú hospodárnosť budov, z 
ktorých sa uvoľňuje malé alebo nulové 
množstvo emisií CO2 a ktoré majú malú 
alebo nulovú spotrebu primárnej energie, 
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účinné, mali by sa opierať o primeranú 
finančnú podporu pre verejné orgány, 
podniky a domácnosti. Komisia by mala 
predložiť ďalšie legislatívne návrhy v tejto 
oblasti, najmä pokiaľ ide o využívanie 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a zníženie DPH na výrobky a služby 
súvisiace s energetickou účinnosťou.
Členské štáty by mali byť nabádané, aby 
vypracovali vnútroštátne programy 
podpory opatrení v oblasti energetickej 
účinnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebná primeraná finančná podpora pre podniky a domácnosti, najmä pokiaľ ide 
o využívanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zníženie DPH na výrobky a služby 
súvisiace s energetickou účinnosťou. Členské štáty by mali byť nabádané, aby vypracovali 
vnútroštátne programy podpory opatrení v oblasti energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Potenciálnemu kupujúcemu 
a nájomcovi budovy alebo jej častí by mali 
byť prostredníctvom osvedčenia 
o energetickej hospodárnosti poskytnuté 
správne informácie o energetickej 
hospodárnosti budovy, ako aj praktické 
rady o jej zlepšení. V osvedčení by sa 
takisto mali uviesť informácie o skutočnom 
vplyve vykurovania a chladenia na 
energetické potreby budovy, na jej 
spotrebu primárnej energie a na množstvo 
emisií oxidu uhličitého.

(17) Potenciálnemu kupujúcemu 
a nájomcovi budovy alebo jej častí by mali 
byť prostredníctvom osvedčenia 
o energetickej hospodárnosti poskytnuté 
správne informácie o energetickej 
hospodárnosti budovy, ako aj praktické 
rady na jej zlepšenie. V osvedčení by sa 
takisto mali uviesť informácie o skutočnom 
vplyve vykurovania a chladenia na 
energetické potreby budovy, na jej 
spotrebu primárnej energie a na množstvo 
emisií oxidu uhličitého. Vlastníci budovy 
by mali mať možnosť požiadať o 
certifikáciu alebo aktualizované 
osvedčenie kedykoľvek, a nielen v čase, 
keď sa budovy prenajímajú, predávajú 
alebo obnovujú.
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Or. en

Odôvodnenie

Osvedčenie o energetickej hospodárnosti by sa mohlo získať nielen v čase, keď sa budova 
alebo jej časť prenajíma, predáva alebo obnovuje, ale aj na požiadanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Verejné orgány by mali ísť 
príkladom a vykonať odporúčania 
uvedené v osvedčení o energetickej 
hospodárnosti v rámci doby jeho platnosti.
Členské štáty by mali do svojich 
národných plánov zahrnúť opatrenia na 
podporu verejných orgánov, aby si tieto 
orgány čo najskôr osvojili zlepšenia 
energetickej účinnosti a vykonali 
odporúčania uvedené v osvedčení 
o energetickej hospodárnosti v rámci doby 
jeho platnosti. Členské štáty by mali pri 
príprave národných plánov konzultovať 
zástupcov miestnych a regionálnych 
orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Verejné orgány by mali ísť príkladom a vykonať odporúčania uvedené v osvedčeniach 
o energetickej hospodárnosti. Členské štáty by mali do svojich národných plánov zahrnúť 
opatrenia, ktoré podporia verejné orgány, aby tak robili a aby si čo najskôr osvojili zlepšenia 
energetickej účinnosti. Členské štáty by mali pri príprave národných plánov konzultovať 
zástupcov miestnych a regionálnych orgánov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) Budovy , v ktorých sídlia verejné 
orgány,  a budovy často navštevované 
verejnosťou poskytujú príležitosť byť 
príkladom zohľadňovaním
environmentálnych a energetických úvah, 
a  tieto budovy by preto mali pravidelne 
podliehať energetickej certifikácii. Šírenie 
informácií o energetickej hospodárnosti na 
verejnosti by sa malo zlepšiť tým, že sa 
jasne zverejnia osvedčenia o energetickej 
hospodárnosti.

(18) Budovy, v ktorých sídlia verejné 
orgány, a budovy často navštevované 
verejnosťou poskytujú príležitosť, aby išli
príkladom v zohľadňovaní
environmentálnych a energetických 
dôvodov, a tieto budovy by preto mali 
pravidelne podliehať energetickej 
certifikácii. Zvyšovanie informovanosti 
verejnosti o energetickej hospodárnosti by 
sa malo zlepšiť tým, že sa jasne zverejnia 
osvedčenia o energetickej hospodárnosti.
Komisia by mala navrhnúť spoločné 
európske označenie „energeticky 
najúčinnejšia budova“, ktoré by sa 
vyvesovalo na budovách, ktoré spĺňajú 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť a v ktorých sa vykonávajú 
odporúčania uvedené v osvedčení o 
energetickej hospodárnosti.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme podpory minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť by Komisia mala 
navrhnúť spoločné európske označenie „energeticky najúčinnejšia budova“, ktoré by sa 
vyvesovalo na budovách, ktoré spĺňajú minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť
a v ktorých sa vykonali odporúčania uvedené v osvedčení o energetickej hospodárnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Zabezpečenie vzájomného 
uznávania osvedčení o energetickej 
hospodárnosti vydaných inými členskými 
štátmi bude pravdepodobne dôležité pre 
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rozvoj cezhraničného trhu s finančnými 
a inými službami na podporu energetickej 
účinnosti. V záujme uľahčenia 
vzájomného uznávania by Komisia mala 
stanoviť spoločné minimálne normy pre 
obsah a formu osvedčení a pre 
akreditáciu odborníkov. Každé osvedčenie 
o energetickej hospodárnosti by malo byť 
dostupné v jazyku vlastníka aj nájomníka, 
aby boli odporúčania ľahko 
zrozumiteľné.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné vzájomné uznávanie osvedčení o energetickej hospodárnosti. Obsah osvedčenia 
by mal byť čitateľný a zrozumiteľný vlastníkovi aj nájomníkovi, aby mohli konať podľa 
odporúčaní, ktoré obsahuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Pravidelná kontrola  vykurovacích  a 
klimatizačných systémov kvalifikovanými 
pracovníkmi prispieva k zachovaniu ich 
správneho nastavenia v súlade so 
špecifikáciou výrobku, a týmto spôsobom 
zabezpečuje optimálnu hospodárnosť z 
hľadiska životného prostredia, bezpečnosti 
a energie. Nezávislé hodnotenie celého
vykurovacieho a klimatizačného  systému 
by sa malo vykonávať pravidelne počas 
jeho životného cyklu, a to najmä pred jeho 
nahradením alebo modernizáciou.

(20) Pravidelná kontrola vykurovacích a 
klimatizačných systémov kvalifikovanými 
pracovníkmi prispieva k zachovaniu ich 
správneho nastavenia v súlade so 
špecifikáciou výrobku, a týmto spôsobom 
zabezpečuje optimálnu prevádzku z 
hľadiska životného prostredia, bezpečnosti 
a energie. Nezávislé hodnotenie celého 
vykurovacieho a klimatizačného systému 
by sa malo vykonávať pravidelne počas 
jeho životného cyklu, a to najmä pred jeho 
nahradením alebo modernizáciou.
V záujme minimalizácie 
administratívneho zaťaženia vlastníkov 
alebo nájomcov budov by členské štáty 
mali zabezpečiť, aby každá certifikácia 
energetickej hospodárnosti zahŕňala  
kontrolu vykurovacích a klimatizačných 
systémov a aby sa kontroly vykurovacích 
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a klimatizačných systémov vykonávali 
pokiaľ možno súčasne.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité minimalizovať administratívne zaťaženie vlastníkov alebo nájomcov budov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21a) Miestne a regionálne orgány sú 
kľúčové pre úspešné vykonávanie tejto 
smernice. Ich zástupcovia by mali byť 
konzultovaní v súvislosti s každým 
aspektom jej implementácie na 
vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni.
Miestni projektanti a stavební inšpektori
by mali dostať primerané usmernenia 
a zdroje na vykonávanie potrebných úloh.

Or. en

Odôvodnenie

Miestne a regionálne orgány sú kľúčové pre úspešné vykonávanie tejto smernice. Ich 
zástupcovia by mali byť konzultovaní v súvislosti s každým aspektom jej implementácie 
na vnútroštátnej alebo regionálnej úrovni. Miestni projektanti a stavební inšpektori by mali 
dostať primerané usmernenia a zdroje na vykonávanie potrebných úloh.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Na Komisiu by sa mala preniesť 
najmä právomoc prispôsobovať určité časti 
všeobecného rámca ustanoveného v prílohe 

(23) Na Komisiu by sa mala preniesť 
najmä právomoc prispôsobovať určité časti 
všeobecného rámca ustanoveného v prílohe 
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I technickému pokroku, zavádzať metodiky 
výpočtu nákladovo optimálnych úrovní 
minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť a ustanoviť spoločné zásady
vymedzenia budov, z ktorých sa uvoľňuje 
malé alebo nulové množstvo emisií CO2 a 
ktoré majú malú alebo nulovú spotrebu 
primárnej energie. Keďže tieto opatrenia 
majú všeobecný rozsah pôsobnosti a sú 
zamerané na zmenu nepodstatných prvkov 
tejto smernice, prijmú sa v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 5a rozhodnutia 
1999/468/ES.

I technickému pokroku, zavádzať metodiky 
výpočtu nákladovo optimálnych úrovní 
minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť a ustanoviť spoločné 
minimálne normy vymedzenia budov, z 
ktorých sa uvoľňuje malé alebo nulové 
množstvo emisií CO2 a ktoré majú malú 
alebo nulovú spotrebu primárnej energie, 
pričom sa zohľadnia bežné regionálne 
poveternostné podmienky 
a predpokladané zmeny týchto 
poveternostných podmienok v čase. Keďže 
tieto opatrenia majú všeobecný rozsah 
pôsobnosti a sú zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice, 
prijmú sa v súlade s regulačným postupom 
s kontrolou uvedeným v článku 5a 
rozhodnutia 1999/468/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Komisiu by mala stanoviť metodiky výpočtu nákladovo optimálnych úrovní minimálnych 
požiadaviek na energetickú hospodárnosť a spoločné minimálne normy vymedzenia budov, 
z ktorých sa uvoľňuje malé alebo nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú malú alebo 
nulovú spotrebu primárnej energie, pričom sa zohľadnia bežné regionálne poveternostné 
podmienky a predpokladané zmeny týchto poveternostných podmienok v čase.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) „nová budova“ znamená budovu, pre 
ktorú sa príslušné stavebné povolenie 
získa po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice;

Or. en
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Odôvodnenie

Z dôvodu, že výstavba novej budovy trvá mesiace až roky, je potrebná definícia novej budovy.
Je dôležité stanoviť nové požiadavky pre tie budovy, pre ktoré sa príslušné stavebné povolenie 
získa po nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) „obvodový plášť budovy“ znamená 
prvky budovy, ktoré oddeľujú jej vnútro od 
vonkajšieho prostredia, vrátane okien, 
stien, základov, základových dosiek, 
stropu, strechy a izolácie;

(5) „obvodový plášť budovy“ znamená 
prvky budovy, ktoré oddeľujú jej vnútro od 
vonkajšieho prostredia, vrátane okien, 
clonenia, stien, základov, základových 
dosiek, stropu, strechy a izolácie;

Or. en

Odôvodnenie

Cloniace prvky sú veľmi dôležité pre energetickú účinnosť a zníženie spotreby primárnej 
energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) sa obnovuje viac ako 25 % plochy 
obvodového plášťa budovy;

b) sa obnovuje viac ako 25 % plochy 
obvodového plášťa budovy s výnimkou 
činností súvisiacich s pravidelnou 
údržbou, ako je napríklad čistenie alebo 
maľovanie;

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité vyňať činnosti súvisiace s pravidelnou údržbou, ako je napríklad čistenie alebo 
maľovanie. Tieto činnosti by mohli pokryť veľkú plochu plášťa budovy, ale nemuseli by 
znamenať žiadne zlepšenie z pohľadu energetickej účinnosti.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 2 – bod 14a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14a) „energetická chudoba“ znamená 
situáciu, keď si domácnosť nemôže 
dovoliť platiť účty v takej výške, aby 
vykúrila svoj domov na prijateľnú úroveň 
na základe úrovní odporúčaných 
Svetovou zdravotníckou organizáciou, 
alebo keď dáva na takéto účty viac ako 
10 % svojich príjmov.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je technicky potrebný na definovanie pojmu „energetická chudoba“, na ktorý sa 
odkazuje v PDN 31. „Energetická chudoba“ znamená situáciu, keď si domácnosť nemôže 
dovoliť platiť účty v takej výške, aby vykúrila svoj domov na prijateľnú úroveň na základe 
úrovní odporúčaných Svetovou zdravotníckou organizáciou, alebo keď dáva na takéto účty 
viac ako 10 % svojich príjmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – prvý pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia
na stanovenie minimálnych požiadaviek na 
energetickú hospodárnosť pre budovy 
s cieľom dosiahnuť nákladovo optimálne 
úrovne a   na výpočet  podľa metodiky 
uvedenej v článku 3.

1. Členské štáty prijmú potrebné opatrenia, 
ktorými zabezpečia, aby sa minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť 
pre budovy stanovili tak, aby sa dosiahli
nákladovo optimálne úrovne a aby sa 
vypočítali podľa metodiky uvedenej v 
článku 3.

Or. en
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Odôvodnenie

Na objasnenie. Jedným z cieľov tejto smernice je dosiahnuť nákladovo optimálne úrovne, 
ktoré sa vypočítajú podľa metodiky uvedenej v článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Tieto požiadavky majú brať do úvahy
všeobecné podmienky vnútorného 
prostredia, aby sa vylúčili možné negatívne 
účinky ako napríklad neprimerané vetranie, 
ako aj miestne podmienky, navrhovaná 
funkcia a vek budovy.

V týchto požiadavkách sa zohľadnia
všeobecné klimatické podmienky 
vnútorného prostredia, aby sa vylúčili 
možné negatívne účinky, ako napríklad 
neprimerané prirodzené osvetlenie a 
neprimerané vetranie, ako aj miestne 
podmienky, navrhovaná funkcia a vek 
budovy.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže Komisia navrhuje spoločnú metodiku EÚ na výpočet minimálnych noriem, je dôležité, 
aby sa v nich zohľadňovala celá paleta faktorov súvisiacich s vnútornou klímou, ktoré určujú, 
ako príjemne sa v budove býva alebo pracuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) dočasné budovy s plánovanou dobou 
používania dva roky alebo menej, 
priemyselné stavby, dielne a nebytové 
poľnohospodárske budovy s nízkou 
spotrebou energie a nebytové 
poľnohospodárske budovy, ktoré používa 
sektor zahrnutý do vnútroštátnej sektorovej 
dohody o energetickej hospodárnosti;

c) dočasné budovy, ktoré sa nevyužívajú 
viac ako tri roky, priemyselné stavby, 
dielne a nebytové poľnohospodárske 
budovy s nízkou spotrebou energie a 
nebytové poľnohospodárske budovy, ktoré 
používa sektor zahrnutý do vnútroštátnej 
sektorovej dohody o energetickej 
hospodárnosti;

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže Komisia navrhuje spoločnú metodiku EÚ na výpočet minimálnych noriem – ktoré môžu 
viesť k prísnejším normám v mnohých krajinách – výnimky z týchto noriem treba znova zvážiť 
a prehodnotiť. Spravodajkyňa sa domnieva, že v tejto súvislosti sú dva roky príliš krátkou 
dobou v prípade dočasnej budovy ktorá sa používa len počas renovácie jestvujúcej (veľkej) 
budovy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

d) bytové domy, ktoré sa využívajú menej 
než štyri mesiace do roka;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vedľajšie bydlisko by nemalo byť vyňaté, ale malo by dostať rovnaké podmienky a stimuly, 
ako sa uplatňujú na hlavné bydlisko. V prípade budov, ktoré sa nepoužívajú pravidelne, sa 
môže premrhať veľké množstvo energie aj v prípade, ak nie sú počas roka obývané, a pred 
výstavbou samotnej budovy je ťažké predpokladať, koľko mesiacov bude efektívne využitá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. S účinnosťou od 30. júna 2014 členské 
štáty nesmú poskytovať stimuly na 
výstavbu alebo obnovu tých budov alebo 
ich častí, ktoré nespĺňajú minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť 
dosahujúce výsledky výpočtu uvedeného 
v článku 5 ods. 2.

3. V prípade všetkých budov, pre ktoré sa 
povolenie získa po 30. júni 2012, členské 
štáty nesmú poskytovať stimuly na 
výstavbu alebo obnovu tých budov alebo 
ich častí, ktoré nespĺňajú minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť 
dosahujúce výsledky výpočtu uvedeného 
v článku 5 ods. 2.

Or. en
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Odôvodnenie

Vzhľadom na náklady potrebné na zvýšenie energetickej účinnosti budov je dôležité podporiť 
plnenie minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť dosahujúcich výsledky 
výpočtu uvedeného v článku 5 ods. 2 a poskytovať na tento účel stimuly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. S účinnosťou od 30. júna 2017 členské 
štáty v prípade revízie svojich 
minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť ustanovených v súlade 
s odsekom 1 tohto článku zabezpečujú, aby 
tieto požiadavky dosiahli výsledky výpočtu 
uvedeného v článku 5 ods. 2.

4. S účinnosťou od 30. júna 2015 členské 
štáty preskúmajú svoje minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť 
ustanovené v súlade s odsekom 1 tohto 
článku a zabezpečia, aby tieto požiadavky 
dosiahli výsledky výpočtu uvedeného 
v článku 5 ods. 2.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty preskúmajú svoje minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť 
ustanovené v súlade s odsekom 1 tohto článku a zabezpečia, aby tieto požiadavky dosiahli 
výsledky výpočtu uvedeného v článku 5 ods. 2 po piatich rokoch od nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Komisia do 31. decembra 2010 ustanoví 
komparatívnu metodiku výpočtu nákladovo 
optimálnych úrovní minimálnych 
požiadaviek na energetickú hospodárnosť 
budov a ich častí. V komparatívnej 
metodike sa bude rozlišovať medzi novými 
a existujúcimi budovami a medzi rôznymi 
kategóriami budov.

1. Komisia do 30. júna 2010 ustanoví 
komparatívnu metodiku výpočtu 
nákladovo optimálnych úrovní 
minimálnych požiadaviek na energetickú 
hospodárnosť budov a ich častí.
V komparatívnej metodike sa:
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– rozlišuje medzi novými a existujúcimi 
budovami a medzi rôznymi kategóriami 
budov a
– zohľadňujú rozličné klimatické 
podmienky v jednotlivých členských 
štátoch a pravdepodobné zmeny týchto 
podmienok počas životnosti danej budovy 
a
– stanovia a odôvodnia predpoklady 
týkajúce sa cien energií.

Komisia pri príprave tejto metodiky 
konzultuje zástupcov miestnych, 
regionálnych a národných orgánov.

Or. en

Odôvodnenie

Komparatívna metodika musí rozlišovať medzi novými a existujúcimi budovami, zohľadňovať 
rozličné klimatické podmienky v jednotlivých členských štátoch a pravdepodobné zmeny 
týchto podmienok počas životnosti danej budovy, ako aj stanoviť a odôvodniť svoje 
predpoklady týkajúce sa cien energií. Komisia pri príprave tejto metodiky konzultuje 
zástupcov miestnych, regionálnych a národných orgánov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 5 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia podľa potreby reviduje a aktualizuje 
komparatívnu metodiku každých päť rokov.

Or. en

Odôvodnenie

Revízia je potrebná na účely zohľadnenia technického pokroku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 6 Článok 6

Pre nové budovy členské štáty pred 
začiatkom výstavby  zabezpečia, aby sa 
zvážila a zohľadnila  technická, 
environmentálna a hospodárska 
realizovateľnosť týchto  alternatívnych 
systémov:

V prípade nových budov členské štáty 
zabezpečia, aby sa pred začiatkom 
výstavby zvážila a zohľadnila technická, 
environmentálna a hospodárska 
realizovateľnosť alternatívnych systémov, 
medzi ktoré patria aspoň:

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité dať členským štátom možnosť vypracovať vlastnú komplexnú metodiku 
na zohľadnenie technickej, environmentálnej a hospodárskej realizovateľnosti alternatívnych 
systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia predloží do 30. júna 2010 
príslušné návrhy na stanovenie 
usmernení týkajúcich sa definície pojmu 
„technická, environmentálna a 
hospodárska realizovateľnosť“, na ktorý 
sa odkazuje v druhom pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže smerujeme k štandardizovanejšej metodike, spravodajkyňa sa domnieva, že je logické 
rozšíriť túto zásadu aj na definíciu „realizovateľnosti“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 7 Článok 7
Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie toho, aby sa energetická 
hospodárnosť významne obnovovaných 
budov zlepšila tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť , 
pokiaľ sa to dá technicky, funkčne a 
ekonomicky realizovať. Členské štáty 
ustanovia  tieto minimálne požiadavky na 
energetickú hospodárnosť v súlade s 
článkom 4. Požiadavky sa môžu stanoviť 
pre obnovované budovy ako celok alebo 
pre obnovované systémy alebo časti, ak sú 
súčasťou obnovy, ktorá sa uskutoční v 
rámci stanoveného časového obdobia s 
cieľom zlepšiť celkovú energetickú 
hospodárnosť budovy alebo jej častí  .

Členské štáty prijmú opatrenia potrebné na 
zabezpečenie toho, aby sa energetická 
hospodárnosť významne obnovovaných 
budov alebo technických systémov budov 
a ich častí a v prípade ich modernizácie 
alebo nahradenia zlepšila tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť, pokiaľ je to technicky, 
funkčne a ekonomicky uskutočniteľné.
Členské štáty ustanovia tieto minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť v 
súlade s článkom 4. Požiadavky sa môžu 
stanoviť pre obnovované budovy ako celok 
alebo pre obnovované systémy alebo časti, 
ak sú súčasťou obnovy, ktorá sa uskutoční 
v rámci stanoveného časového obdobia s 
cieľom zlepšiť celkovú energetickú 
hospodárnosť budovy alebo jej častí.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby bolo možné zhodnotiť energetickú hospodárnosť budov, keď sa menia alebo 
zlepšujú časti technického systému budovy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia predloží do 30. júna 2010 
príslušné návrhy na stanovenie 
usmernení týkajúcich sa definície pojmu
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„technicky, environmentálne a 
ekonomicky uskutočniteľné“, na ktorý sa 
odkazuje v prvom pododseku.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže smerujeme k štandardizovanejšej metodike, spravodajkyňa sa domnieva, že je logické 
rozšíriť túto zásadu aj na definíciu „uskutočniteľnosti“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 67 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby sa od 
1. januára 2015 pri plánovaní každej 
významnej obnovy zvážila a zohľadnila 
technická, environmentálna a 
hospodárska realizovateľnosť týchto 
alternatívnych systémov:
a) decentralizovaných systémov dodávky 
energie založených na obnoviteľných 
zdrojoch vrátane tepelných čerpadiel;
b) systémov diaľkového alebo blokového 
vykurovania alebo chladenia, ak sú 
k dispozícii, vrátane systémov, ktoré sú 
sčasti alebo úplne založené na 
obnoviteľných zdrojoch;
c) kogenerácie.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže Komisia navrhuje rozšíriť rozsah pôsobnosti článku 6 na všetky nové budovy a keďže 
požiadavka uplatňovať minimálne normy sa bude vzťahovať na všetky významné obnovy, je 
logické uplatniť túto požiadavku na významné obnovy, ako aj na nové budovy. Tiež to 
zohľadňuje požiadavky stanovené v smernici o energii z obnoviteľných zdrojov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovujú minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť 
v súvislosti s technickými systémami 
budov inštalovanými v budovách.
Požiadavky sa ustanovujú v prípade 
nových technických systémov budov a ich 
častí a v prípade ich nahradenia a 
modernizácie.

1. Členské štáty stanovia minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť 
v súvislosti s technickými systémami 
budov inštalovanými v budovách alebo 
pripojenými k budovám alebo určenými 
na spoločné využívanie väčším počtom 
budov. Požiadavky sa ustanovujú v prípade 
nových technických systémov budov a ich 
častí a v prípade ich nahradenia a 
modernizácie.

Požiadavky zahŕňajú najmä tieto 
komponenty:

Požiadavky sa vzťahujú najmä na tieto 
komponenty:

a) kotly alebo iné generátory tepla 
vykurovacích systémov;

a) kotly alebo iné generátory tepla vo
vykurovacích systémoch vrátane
diaľkového alebo blokového vykurovania 
a chladenia;

b) ohrievače vody v systémoch na teplú 
vodu;

b) ohrievače vody v systémoch na teplú 
vodu;

c) centrálne klimatizačné jednotky alebo 
generátory chladného vzduchu 
v klimatizačných systémoch.

c) centrálne klimatizačné jednotky alebo 
generátory chladného vzduchu 
v klimatizačných systémoch;

ca) osvetlenie.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty stanovia minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť v súvislosti 
s technickými systémami budov inštalovanými v budovách alebo pripojenými k budovám 
alebo určenými na spoločné využívanie väčším počtom budov. Požiadavky sa ustanovujú 
v prípade nových technických systémov budov a ich častí a v prípade ich nahradenia 
a modernizácie a zahŕňajú diaľkové alebo blokové vykurovanie a chladenie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 8 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty by mali vo vhodných 
prípadoch podporovať inštaláciu 
aktívnych riadiacich systémov, napríklad 
automatických, kontrolných 
a monitorovacích systémov, s cieľom 
umožniť spotrebiteľom, aby dostávali 
náležité informácie o svojej spotrebe 
energie; umožniť vysoko účinnú 
manuálnu a/alebo automatickú kontrolu 
prostredníctvom automatických systémov 
budov v okamihu výstupu; a slúžiť ako 
poskytovateľ informácií na účely 
vykonávania článkov 3, 4, 5 a 10, ako aj 
prílohy I.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by mala viesť k vyššej energetickej hospodárnosti budov a zníženiu spotreby 
energie. Inštalácia aktívnych riadiacich systémov, napríklad automatických, kontrolných 
a monitorovacích systémov, umožňuje spotrebiteľom, aby dostávali náležité informácie 
o svojej spotrebe energie, a tak mohli zlepšiť svoje spotrebiteľské správanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9 Článok 9

Budovy, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 
nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú 

malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie

Budovy, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 
nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú 

malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie

1. Európska únia do roku 2020 zníži 
spotrebu primárnej energie o 20 % a zvýši 
energetickú účinnosť budov aspoň o 
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20 %.
Členské štáty do roku 2020 zabezpečia, 
aby všetky nové budovy, pre ktoré sa vydá 
stavebné povolenie, mali malú alebo 
nulovú spotrebu primárnej energie a 
uvoľňovali malé alebo nulové množstvo 
emisií CO2.
V prípade nových budov, v ktorých je 
celková úžitková plocha viac ako 250 m2

využívaná verejnými orgánmi, členské 
štáty do roku 2015 zabezpečia, aby tieto 
budovy mali malú alebo nulovú spotrebu 
primárnej energie a uvoľňovali malé 
alebo nulové množstvo emisií CO2.

1. Členské štáty vypracovávajú národné 
plány zamerané na zvyšovanie počtu 
budov, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 
nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú 
malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie. Stanovia ciele týkajúce sa 
minimálneho percentuálneho podielu, 
ktorý tieto budovy budú v roku 2020 
tvoriť z celkového počtu budov a ktorý 
budú predstavovať vo vzťahu k celkovej 
úžitkovej ploche.

Členské štáty vypracovávajú národné plány 
zamerané na vykonávanie požiadaviek 
stanovených v prvých troch pododsekoch 
a v prípade, že je to nákladovo optimálne,
na zvyšovanie počtu už jestvujúcich
budov, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 
nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú 
malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie. Tieto národné plány by mali 
sprevádzať národné, regionálne alebo 
miestne programy na podporu opatrení v 
oblasti energetickej hospodárnosti, 
napríklad finančné stimuly, finančné 
nástroje alebo zníženie DPH.

Osobitné ciele sa stanovia pre: V rámci národných plánov sa osobitné
ciele a stratégie stanovia pre:

a) nové a obnovené obytné budovy; a) nové budovy pre každú z kategórií 
uvedených v prílohe I ods. 5;

b) nové a obnovené neobytné budovy; b) jestvujúce budovy pre každú z kategórií 
uvedených v prílohe I ods. 5;

c) budovy, ktoré sú sídlom verejných 
orgánov.

c) budovy, ktoré sú sídlom verejných 
orgánov, pričom sa stanoví, ako majú ísť 
príkladom a splniť stanovené požiadavky 
v krátkom čase.

Členské štáty stanovujú ciele uvedené 
v písm. c) s prihliadnutím na vedúcu 
úlohu, ktorú by mali verejné orgány 
zohrávať v oblasti energetickej 
hospodárnosti budov.
2. Národný plán uvedený v odseku 1 
zahŕňa okrem iného tieto prvky:

2. Národný plán uvedený v odseku 1 
zahŕňa okrem iného tieto prvky:

a) definíciu členského štátu týkajúcu sa 
budov, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 

a) definíciu členského štátu týkajúcu sa 
budov, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 

Adlib Express Watermark



PE418.275v01-00 26/48 PR\763315SK.doc

SK

nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú 
malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie;

nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú 
malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie;

b) predbežné ciele vyjadrené ako 
percentuálny podiel, ktorý tieto budovy 
budú v roku 2015 tvoriť z celkového počtu 
budov a ktorý budú predstavovať vo 
vzťahu k celkovej úžitkovej ploche;

b) predbežné záväzné ciele pre nové 
budovy vyjadrené ako percentuálny podiel, 
ktorý tieto budovy budú v roku 2015 tvoriť 
z celkového počtu nových budov a ktorý 
budú predstavovať vo vzťahu k celkovej 
úžitkovej ploche;
ba) podrobnosti o požiadavkách, ktoré 
členské štáty stanovili vo vzťahu 
k minimálnym podielom energie z 
obnoviteľných zdrojov v nových a v 
existujúcich budovách, ktoré prechádzajú 
významnou obnovou, ako to vyžaduje 
smernica 2008/xx/ES o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov a články 6 a 7 tejto smernice;

c) informácie o opatreniach prijatých na 
účely podpory týchto budov.

c) informácie o opatreniach prijatých na 
účely podpory týchto budov;

ca) národné, regionálne alebo miestne 
programy na podporu opatrení v oblasti 
energetickej hospodárnosti, napríklad 
finančné stimuly, finančné nástroje alebo 
zníženie DPH.

3. Členské štáty oznámia Komisii národné 
plány uvedené v odseku 1 najneskôr do 30. 
júna 2011 a každé tri roky ju informujú 
o pokroku dosiahnutom pri implementácii 
svojich národných plánov. Národné plány 
a správy o pokroku môžu byť zahrnuté do 
akčných plánov energetickej účinnosti 
(EEAP) uvedených v článku 14 ods. 2 
smernice 2006/32/ES.

3. Členské štáty oznámia národné plány 
uvedené v odseku 1 Komisii najneskôr do 
30. júna 2011 a každé tri roky ju informujú 
o pokroku dosiahnutom pri implementácii 
svojich národných plánov. Národné plány 
a správy o pokroku môžu byť zahrnuté do 
akčných plánov energetickej účinnosti 
(EEAP) uvedených v článku 14 ods. 2 
smernice 2006/32/ES.

3a. Do dvoch mesiacov od oznámenia 
národného plánu členským štátom podľa 
odseku 3 môže Komisia po plnom 
zohľadnení zásady subsidiarity tento plán 
alebo jeho časť odmietnuť z dôvodu, že 
nespĺňa všetky požiadavky tohto článku.
V takomto prípade členský štát navrhne 
jeho zmenu a doplnenie. Komisia oznámi 
schválenie plánu alebo požiada o ďalšie 
konkrétne zmeny a doplnenia do jedného 
mesiaca od prijatia týchto návrhov.
Komisia a príslušný členský štát prijmú 
všetky primerané opatrenia na to, aby 
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národný plán dohodli do piatich mesiacov 
od dátumu prvého oznámenia. Akékoľvek 
oneskorenie v prijatí národného plánu 
v dôsledku tohto postupu nemá vplyv na 
pridelenie finančných prostriedkov 
Spoločenstva spojených s akýmkoľvek 
projektom uvedeným v pláne vrátane
pridelenia štrukturálnych fondov.

4. Komisia ustanovuje spoločné zásady 
vymedzenia budov, z ktorých sa uvoľňuje 
malé alebo nulové množstvo emisií CO2 a 
ktoré majú malú alebo nulovú spotrebu 
primárnej energie.

4. Komisia predloží do 30. júna 2010 
legislatívne návrhy na stanovenie 
minimálnych noriem, ktoré členské štáty 
použijú na stanovenie vlastnej definície
budov, z ktorých sa uvoľňuje malé alebo 
nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú 
malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie, pričom zohľadní bežné 
regionálne poveternostné podmienky 
a predpokladané zmeny týchto podmienok 
v čase.

Tieto opatrenia zamerané na zmenu 
nepodstatných prvkov tejto smernice jej 
doplnením sa prijmú v súlade s 
regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 21 ods. 2.
5. Komisia uverejňuje správu o pokroku 
členských štátov dosiahnutom pri 
zvyšovaní počtu budov, z ktorých sa 
uvoľňuje malé alebo nulové množstvo 
emisií CO2 a ktoré majú malú alebo 
nulovú spotrebu primárnej energie.
Komisia na základe tejto správy 
vypracováva stratégiu a v prípade potreby 
navrhuje opatrenia určené na zvyšovanie 
počtu týchto budov.

5. Komisia uverejní do roku 2015 správu 
o pokroku členských štátov dosiahnutom 
pri zvyšovaní počtu budov, z ktorých sa 
uvoľňuje malé alebo nulové množstvo 
emisií CO2 a ktoré majú malú alebo 
nulovú spotrebu primárnej energie.
Komisia na základe tejto správy vypracuje
stratégiu a v prípade potreby navrhne
ďalšie opatrenia určené na zvyšovanie 
počtu týchto budov.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala do 30. júna 2010 stanoviť minimálne normy na vymedzenie budov, z ktorých 
sa uvoľňuje malé alebo nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú malú alebo nulovú spotrebu 
primárnej energie, pričom zohľadní bežné regionálne poveternostné podmienky. Členské štáty 
by do roku 2020 mali zabezpečiť, aby všetky nové budovy mali malú alebo nulovú spotrebu 
primárnej energie a uvoľňovali malé alebo nulové množstvo emisií CO2. Členské štáty 
vypracujú národné plány zamerané na zvyšovanie počtu takýchto budov. Komisia uverejní
do roku 2015 správu o pokroku členských štátov .
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 9a
Finančná podpora

1. Komisia predloží do 30. júna 2010 
príslušné návrhy na vytvorenie 
finančných mechanizmov na podporu 
vykonávania požiadaviek stanovených 
v článkoch 5 až 9. Tieto návrhy zahŕňajú:
a) zvýšenie maximálneho podielu 
prostriedkov z Európskeho fondu 
regionálneho rozvoja, ktoré možno použiť 
na podporu energetickej účinnosti a 
investície do energie z obnoviteľných 
zdrojov podľa článku 7 nariadenia (ES) č. 
1080/2006. Tento maximálny podiel sa 
zvýši aspoň na 15 % celkovej výšky 
prostriedkov;
b) rozšírenie oprávnenosti projektov v 
oblasti energetickej účinnosti a energie z 
obnoviteľných zdrojov na príspevky z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
aspoň tak, aby sa zvyšovanie energetickej 
účinnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov pre domácnosti stali oprávnenými 
vo všetkých členských štátoch;
c) využitie ďalších finančných 
prostriedkov Spoločenstva na podporu 
výskumu a vývoja, informačných kampaní 
alebo vzdelávania súvisiaceho s 
energetickou účinnosťou;
d) vytvorenie Fondu pre energetickú 
účinnosť a energiu z obnoviteľných 
zdrojov Európskou komisiou, Európskou 
investičnou bankou a členskými štátmi 
s cieľom mobilizovať do roku 2020 
verejné prostriedky a súkromné investície 
do projektov v oblasti energetickej 
účinnosti a energie z obnoviteľných 
zdrojov realizovaných v členských štátoch 
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na účely vykonávania tejto smernice;
e) zníženie DPH na služby a výrobky 
súvisiace so zvýšením energetickej 
účinnosti budov.
2. Členské štáty zavedú jeden alebo 
viaceré mechanizmy finančnej podpory 
uvedené v prílohe V. Osvedčenia o 
energetickej hospodárnosti uvedené 
v článku 10 uvádzajú, aké mechanizmy sú 
dostupné na financovanie vykonania 
odporúčaní pre nákladovo efektívne 
zlepšenie energetickej hospodárnosti 
danej budovy.
3. Finančné alebo daňové stimuly 
podporujú vykonanie odporúčaní 
uvedených v osvedčení o energetickej 
hospodárnosti.
4. Pri vykonávaní požiadaviek v zmysle 
odsekov 1 a 2 Komisia a členské štáty 
vykonávajú najmä opatrenia zamerané na 
podporu investícií do zvýšenia 
energetickej účinnosti v prípade osôb 
ohrozených energetickou chudobou 
vrátane zmluvných projektov energetickej 
hospodárnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže Komisia navrhuje prístup, ktorý potenciálne povedie k prísnejším a širšie 
uplatňovaným minimálnym normám, ako aj nové ciele pre budovy, z ktorých sa uvoľňuje malé 
alebo nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie, je potrebné stanoviť, odkiaľ bude pochádzať financovanie týchto nových noriem 
a cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty ustanovujú potrebné 
opatrenia na zavedenie systému 
certifikácie energetickej hospodárnosti 
budov.  Osvedčenie o energetickej 

1. Členské štáty stanovia potrebné 
opatrenia na zavedenie systému certifikácie 
energetickej hospodárnosti budov.
Osvedčenie o energetickej hospodárnosti 
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hospodárnosti obsahuje hodnoty 
energetickej hospodárnosti budovy a
referenčné hodnoty, ako sú minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť , 
aby sa umožnilo vlastníkom alebo 
nájomcom budovy alebo jej častí  porovnať 
a posúdiť jej  energetickú hospodárnosť .

obsahuje hodnoty energetickej 
hospodárnosti budovy, skutočné ročne 
spotrebované množstvo energie (ako sa 
uvádza v prílohe I ods. 1) a referenčné 
hodnoty, ako sú minimálne požiadavky na 
energetickú hospodárnosť, aby sa umožnilo 
vlastníkom alebo nájomcom budovy alebo 
jej častí porovnať a posúdiť jej energetickú 
hospodárnosť. Členské štáty zabezpečia, 
aby ustanovené opatrenia umožňovali 
jednoduché porovnanie energetickej 
hospodárnosti jednotlivých obytných 
alebo neobytných budov.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité umožniť jednoduché porovnanie energetickej hospodárnosti jednotlivých obytných 
alebo neobytných budov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Verejné orgány idú príkladom 
a vykonávajú odporúčania uvedené 
v osvedčení o energetickej hospodárnosti 
v rámci doby jeho platnosti. Členské štáty 
zahrnú do svojich národných plánov 
opatrenia na podporu verejných orgánov s 
cieľom, aby si tieto orgány čo najskôr 
osvojili zlepšenia energetickej účinnosti 
a vykonali odporúčania uvedené 
v osvedčení o energetickej hospodárnosti 
v rámci doby jeho platnosti. Členské štáty 
pri príprave národných plánov konzultujú 
zástupcov miestnych a regionálnych 
orgánov.

Or. en
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Odôvodnenie

Verejné orgány by mali ísť príkladom a vykonať odporúčania uvedené v osvedčeniach 
o energetickej hospodárnosti. Členské štáty by mali po konzultácii zástupcov miestnych 
komunít zahrnúť do svojich národných plánov opatrenia, ktoré podporia verejné orgány, aby 
tak robili.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Certifikácia bytov alebo jednotiek 
projektovaných na samostatné používanie 
v bytových domoch môže byť založená na:

5. Certifikácia bytov alebo jednotiek 
projektovaných na samostatné používanie 
v bytových domoch môže byť založená na:

a) spoločnej certifikácii celého bytového 
domu so spoločným systémom 
vykurovania alebo

a) spoločnej certifikácii celého bytového 
domu so spoločným systémom 
vykurovania alebo

b) hodnotení iného podobného bytu v tom 
istom bytovom dome.

b) hodnotení energetickej hospodárnosti 
tohto bytu alebo jednotky.

Osvedčenie budovy založené na hodnotení 
energetickej hospodárnosti budovy sa 
vyvesí na nápadnom, pre verejnosť jasne 
viditeľnom mieste.

Or. en

Odôvodnenie

Certifikácia by mala byť založená len na hodnotení energetickej hospodárnosti daného bytu 
alebo celej budovy. Osvedčenie budovy by sa malo vyvesiť na nápadnom, pre verejnosť jasne 
viditeľnom mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Komisia navrhne spoločné európske 
označenie „energeticky najúčinnejšia 
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budova“, ktoré by sa vyvesovalo na 
budovách, ktoré spĺňajú minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť 
a v ktorých sa vykonávajú odporúčania 
uvedené v osvedčení o energetickej 
hospodárnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Toto označenie bude stimulom pre miestne, regionálne a národné orgány, aby vykonali 
odporúčania uvedené v osvedčeniach o energetickej hospodárnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 10 – odsek 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7a. Komisia prijme do 30. júna 2010 
usmernenia stanovujúce minimálne 
normy pre obsah a formu osvedčení 
o energetickej hospodárnosti. Obsah 
osvedčenia je v jazyku vlastníka aj 
nájomníka. Toto opatrenie určené na 
zmenu nepodstatných prvkov tejto 
smernice jej doplnením sa prijme v súlade 
s regulačným postupom s kontrolou 
uvedeným v článku 21 ods. 2.
Každý členský štát uznáva osvedčenia 
vydané inými členskými štátmi v súlade 
s týmito usmerneniami a neobmedzuje 
slobodu poskytovania finančných služieb 
z dôvodov týkajúcich sa osvedčenia 
vydaného v inom členskom štáte.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité mať spoločné európske usmernenia stanovujúce minimálne normy pre obsah 
a formu osvedčení o energetickej hospodárnosti. Táto spoločná norma zlepší dostupnosť 
informácií týkajúcich sa energetickej hospodárnosti budov pre verejnosť.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. Členské štáty zabezpečujú vydávanie 
osvedčenia o energetickej hospodárnosti 
v prípade budov alebo ich častí, ktoré sa 
stavajú, predávajú alebo prenajímajú, 
a v prípade budov, v ktorých viac ako 250 
m2 celkovej úžitkovej plochy využíva 
verejný orgán.

1. Členské štáty zabezpečia, aby do 30. 
júna 2012 bolo vydané osvedčenie
o energetickej hospodárnosti v prípade 
budov alebo ich častí, ktoré sa stavajú, 
predávajú alebo prenajímajú, v prípade 
budov, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej 
úžitkovej plochy využíva verejný orgán, 
a v prípade budov s celkovou úžitkovou 
plochou viac ako 250 m2, ktoré často 
navštevuje verejnosť.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej 
úžitkovej plochy využíva verejný orgán, a budov s celkovou úžitkovou plochou viac ako 
250 m2, ktoré často navštevuje verejnosť, sa osvedčenie o energetickej hospodárnosti musí 
získať do 30. júna 2012.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 11 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Vlastník budovy môže kedykoľvek 
požiadať akreditovaného odborníka, aby 
vydal, prepočítal a aktualizoval osvedčenie 
o energetickej hospodárnosti, bez ohľadu 
na to, či sa budova stavia, obnovuje, 
prenajíma alebo predáva.

Or. en
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Odôvodnenie

V záujme zvýšenie energetickej hospodárnosti budovy by osoba, ktorá má záujem, mala mať 
možnosť požiadať o vydanie takéhoto osvedčenia bez ohľadu na to, či sa budova stavia, 
obnovuje, prenajíma alebo predáva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členské štáty prijmú opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa osvedčenie 
o energetickej hospodárnosti vystavilo na 
nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom 
mieste v prípade, ak v budove, pre ktorú 
bolo vydané osvedčenie o energetickej 
hospodárnosti v súlade s článkom 11 ods. 
1, verejnosť často navštevuje celkovú 
úžitkovú plochu nad 250 m2.

2. Členské štáty prijmú opatrenia na 
zabezpečenie toho, aby sa osvedčenie o 
energetickej hospodárnosti vystavilo na 
nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom 
mieste v prípade budovy s celkovou 
úžitkovou plochou nad 250  m2, ktorú 
často navštevuje verejnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Tak ako v prípade verejných orgánov, aj v prípade budov s celkovou úžitkovou plochou nad 
250  m2, ktoré často navštevuje verejnosť, by sa osvedčenie o energetickej hospodárnosti 
malo vystaviť na nápadnom, pre verejnosť jasne viditeľnom mieste.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 13 – odsek 4 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Ak sa Komisia domnieva, že správa 
členského štátu uvedená v druhom 
pododseku nepreukazuje rovnocennosť 
opatrenia uvedeného v prvom pododseku, 
môže do 6 mesiacov od prijatia správy 
požiadať, aby členský štát buď predložil 
ďalšie dôkazy, alebo vykonal konkrétne 
dodatočné opatrenia. Ak do jedného roka 
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od vydania tejto požiadavky Komisia nie je 
spokojná s poskytnutými dôkazmi alebo 
vykonanými dodatočnými opatreniami, 
môže zrušiť výnimku z odsekov 1, 2 a 3.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité definovať jasný postup schvaľovania v prípade využitia výnimky z odsekov 1, 2 a 3.
Členské štáty potrebujú pri uplatňovaní týchto výnimiek istotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Pokiaľ je to ekonomicky a technicky 
realizovateľné, členské štáty pri 
stanovovaní opatrení uvedených 
v odsekoch 1 a 2 zabezpečia, aby sa 
kontroly vykonávali v rovnakom čase, ako 
kontroly vykurovacích systémov uvedené 
v článku 13, čím sa minimalizujú náklady 
pre vlastníkov a nájomcov budov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 14 – odsek 2b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Odchylne od odsekov 1 a 2 sa členské 
štáty môžu rozhodnúť prijať opatrenia na 
zabezpečenie poskytovania poradenstva 
užívateľom v otázkach nahradenia 
klimatizačných systémov alebo iných 
úprav klimatizačného systému, ktoré 
môžu zahŕňať kontroly zamerané na 
posúdenie účinnosti a vhodnej veľkosti 
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klimatizačného systému. Celkový vplyv 
tohto prístupu by mal byť v zásade 
rovnaký ako vplyv ustanovení uvedených 
v odsekoch 1 a 2.
Ak členské štáty uplatňujú opatrenia 
uvedené v prvom pododseku, najneskôr do 
30. júna 2011 predložia Komisii správu 
o rovnocennosti týchto opatrení 
s opatreniami stanovenými v odsekoch 1 a 
2. Členské štáty predkladajú tieto správy 
Komisii každé tri roky. Správy môžu byť 
zahrnuté do akčných plánov energetickej 
účinnosti (EEAP) uvedených v článku 14 
ods. 2 smernice 2006/32/ES.
Ak sa Komisia domnieva, že správa 
členského štátu uvedená v druhom 
pododseku nepreukazuje rovnocennosť 
opatrenia uvedeného v prvom pododseku, 
môže do 6 mesiacov od prijatia správy 
požiadať, aby členský štát buď predložil 
ďalšie dôkazy, alebo vykonal konkrétne 
dodatočné opatrenia. Ak do jedného roka 
od vydania tejto požiadavky Komisia nie je 
spokojná s poskytnutými dôkazmi alebo 
vykonanými dodatočnými opatreniami, 
môže zrušiť výnimku z odsekov 1, 2 a 3.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité mať rovnaký postup pre výnimky ako v prípade vykurovacích systémov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri akreditácii odborníkov sa zohľadňujú 
ich spôsobilosti a miera nezávislosti.

Pri akreditácii odborníkov sa zohľadňujú 
ich spôsobilosti a miera nezávislosti.
Členské štáty sprístupnia verejnosti 
informácie o systémoch vzdelávania a 
akreditácie uvedených v odseku 1.
Členské štáty tiež sprístupnia zoznam 
akreditovaných odborníkov.
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Komisia prijme do roku 2011 usmernenia 
obsahujúce minimálne normy pre 
pravidelné vzdelávanie a akreditáciu 
odborníkov. Toto opatrenie zamerané na 
zmenu a doplnenie nepodstatných prvkov 
tejto smernice jej doplnením sa prijme v 
súlade s regulačným postupom s 
kontrolou uvedeným v článku 21 ods. 2.

Každý členský štát uznáva akreditáciu 
vydanú inými členskými štátmi v súlade 
s týmito usmerneniami a neobmedzuje 
slobodu poskytovania služieb alebo 
slobodu usadiť sa z dôvodov týkajúcich sa 
akreditácie vydanej v inom členskom 
štáte.
Členské štáty nevytvárajú neprimerané 
prekážky pre akreditáciu osôb spĺňajúcich 
minimálne normy podľa usmernení 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Pre vykonávanie tejto smernice je dôležité zabezpečiť prístup k informáciám súvisiacim 
s akreditovanými odborníkmi. Vzájomné uznávanie akreditácie vydanej iným členským štátom 
urýchli vykonávanie smernice. Vzájomné uznávanie by sa malo zakladať na usmerneniach 
prijatých Komisiou pred 1. januárom 2011.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia, ktorej pomáha výbor zriadený 
podľa článku 20, zhodnotí túto smernicu na 
základe skúseností získaných počas jej 
uplatňovania a, ak je to potrebné, dá okrem 
iného návrhy s ohľadom na:

Komisia, ktorej pomáha výbor zriadený 
podľa článku 20, do roku 2015 zhodnotí 
túto smernicu na základe skúseností 
získaných počas jej uplatňovania a, ak je to 
potrebné, predloží návrhy týkajúce sa 
okrem iného:

a) metodiky hodnotenia energetickej 
hospodárnosti budov na základe spotreby 
primárnej energie a emisií oxidu 

a) metodík hodnotenia energetickej 
hospodárnosti budov na základe spotreby 
primárnej energie a emisií oxidu 
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uhličitého; uhličitého;
b) všeobecné stimuly pre ďalšie opatrenia 
týkajúce sa energetickej účinnosti v 
budovách.

b) všeobecných stimulov pre ďalšie 
opatrenia týkajúce sa energetickej 
účinnosti v budovách;

ba) stanovenia požiadavky, aby jestvujúce 
budovy v celom Spoločenstve uvoľňovali 
malé alebo nulové množstvo emisií CO2 a 
mali malú alebo nulovú spotrebu 
primárnej energie.

Or. en

Odôvodnenie

Správa o pokroku predložená Komisiou by mala analyzovať súčasný stav vykonávania 
smernice a navrhnúť opatrenia na zvýšenie podielu jestvujúcich budov, z ktorých sa uvoľňuje 
malé alebo nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú malú alebo nulovú spotrebu primárnej 
energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty poskytujú vlastníkom alebo 
nájomcom budov najmä informácie 
o osvedčeniach o energetickej 
hospodárnosti a správach o kontrolách, ich 
účeloch a cieľoch, o nákladovo efektívnych 
spôsoboch zlepšovania energetickej 
hospodárnosti budov a o strednodobých 
a dlhodobých finančných dôsledkoch 
v prípade, ak sa na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budov neprijmú žiadne 
opatrenia.

Členské štáty poskytujú vlastníkom alebo 
nájomcom budov najmä informácie 
o osvedčeniach o energetickej 
hospodárnosti a správach o kontrolách, ich 
účeloch a cieľoch, o nákladovo efektívnych 
spôsoboch zlepšovania energetickej 
hospodárnosti budov a o strednodobých 
a dlhodobých finančných dôsledkoch 
v prípade, ak sa na zlepšenie energetickej 
hospodárnosti budov neprijmú žiadne 
opatrenia. Cieľom informačných kampaní 
je nabádať vlastníkov a nájomcov, aby 
splnili a prevýšili minimálne normy.

Or. en

Odôvodnenie

Informačné kampane by mali prezentovať strategické ciele Európskej únie súvisiace 
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so zvýšením energetickej účinnosti a opatrenia zamerané na podporu verejných orgánov, 
podnikov a domácností s cieľom zvýšiť energetickú hospodárnosť budov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty tiež zabezpečia, a to za 
účasti miestnych a regionálnych orgánov, 
aby sa osobám zodpovedným za 
vykonávanie tejto smernice 
prostredníctvom plánovania 
a presadzovania stavebných noriem 
sprístupnili vhodné usmernenia 
a vzdelávanie. Tieto usmernenia 
a vzdelávanie zdôrazňujú význam 
zvyšovania energetickej hospodárnosti 
a umožňujú zvážiť optimálnu kombináciu 
zvýšenia energetickej účinnosti, využitia 
energie z obnoviteľných zdrojov a využitia 
diaľkového vykurovania a chladenia pri 
plánovaní, projektovaní, výstavbe a 
obnove priemyselných alebo obytných 
oblastí.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa prostredníctvom plánovania a presadzovania stavebných noriem 
sprístupnili vhodné usmernenia a vzdelávanie. Tieto usmernenia a vzdelávanie by mali najmä 
zdôrazňovať význam zvýšenia energetickej hospodárnosti a umožňovať zváženie optimálnej 
kombinácie zvýšenia energetickej účinnosti, využitia energie z obnoviteľných zdrojov 
a využitia diaľkového vykurovania a chladenia pri plánovaní, projektovaní, výstavbe a obnove 
priemyselných alebo obytných oblastí.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty prijmú potrebné opatrenia 
na vyškolenie väčšieho počtu pracovníkov 
vykonávajúcich inštaláciu a zabezpečenie 
vzdelávania na vyšší stupeň kvalifikácie 
v oblasti inštalácie a integrácie 
potrebných energeticky účinných 
technológií a technológií pre energiu 
z obnoviteľných zdrojov, aby im umožnili 
zohrávať kľúčovú úlohu, ktorú majú pri 
podpore zlepšovania energetickej 
účinnosti budov.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa inštalatérom sprístupnilo vhodné vzdelávanie. Takéto vzdelávanie by malo 
zdôrazňovať význam zvyšovania energetickej hospodárnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia do roku 2010 vytvorí internetovú 
stránku, ktorá obsahuje tieto informácie:
a) najnovšiu verziu všetkých akčných 
plánov energetickej účinnosti (EEAP) 
uvedených v článku 14 ods. 2 smernice 
2006/32/ES;
b) podrobnosti o platných európskych 
opatreniach na úrovni Spoločenstva 
zameraných na zvýšenie energetickej 
hospodárnosti budov vrátane 
akýchkoľvek uplatniteľných 
finančných/daňových nástrojov, vhodnej 
žiadosti alebo kontaktných údajov;
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c) podrobnosti o národných akčných 
plánoch a opatreniach na národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni platných 
v každom členskom štáte a zameraných na 
zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 
vrátane akýchkoľvek uplatniteľných 
finančných alebo daňových nástrojov, 
vhodných žiadostí alebo kontaktných 
údajov;
d) príklady osvedčených postupov na 
zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 
na národnej, regionálnej a miestnej 
úrovni.
Informácie uvedené v prvom pododseku 
sú vo forme ľahko prístupnej 
a zrozumiteľnej bežným nájomníkom, 
vlastníkom a podnikom zo všetkých 
členských štátov, ako aj všetkým 
miestnym, regionálnym a národným 
orgánom. Informácie sú vo forme, ktorá 
týmto jednotlivcom a organizáciám 
umožní jednoduchý prístup k podpore, 
ktorá im je k dispozícii na účely zvýšenia 
energetickej hospodárnosti budov, ako aj 
porovnanie podporných opatrení v 
jednotlivých členských štátoch. 

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávanie smernice sa urýchli vytvorením internetovej stránky aktualizovanej Komisiou 
a členskými štátmi, ktorej cieľom je pomáhať členským štátom a ďalším zainteresovaným 
stranám v prijímaní a výmene informácií o osvedčených postupoch, národných programoch 
a dostupných finančných/daňových nástrojoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty ustanovujú pravidlá o 
sankciách platné na porušovanie 
vnútroštátnych predpisov prijatých na 
základe tejto smernice a prijímajú všetky 

Členské štáty stanovia pravidlá týkajúce sa 
uplatniteľných sankcií za porušovanie 
vnútroštátnych predpisov prijatých na 
základe tejto smernice a prijmú všetky 
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opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
vykonávania. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce. Členské 
štáty oznámia tieto opatrenia Komisii 
najneskôr do 31. decembra 2010 a 
bezodkladne jej oznámia všetky následné 
zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.

opatrenia potrebné na zabezpečenie ich 
vykonávania. Stanovené sankcie musia byť 
účinné, primerané a odrádzajúce. Členské 
štáty oznámia tieto opatrenia Komisii 
najneskôr do 31. decembra 2010 a 
bezodkladne jej oznámia všetky následné 
zmeny a doplnenia, ktoré sa ich týkajú.
Členské štáty poskytnú dôkazy o účinnosti 
pravidiel týkajúcich sa sankcií v akčných 
plánoch energetickej účinnosti uvedených 
v článku 14 ods. 2 smernice 2006/32/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zanalyzovať účinnosť sankcií uplatňovaných členskými štátmi.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50

Návrh smernice
Príloha IVa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha V
Finančné nástroje na zvýšenie 

energetickej hospodárnosti budov
Členské štáty zavedú jedno alebo viaceré 
z týchto opatrení:
a) zníženie DPH na tovary a služby 
súvisiace s úsporami energie, vysokou
energetickou hospodárnosťou a energiou
z obnoviteľných zdrojov;
b) iné daňové úľavy na tovary a služby 
súvisiace s úsporami energie alebo na 
energeticky hospodárne budovy vrátane 
zliav na dane z príjmu alebo majetku;
c) priame dotácie;
d) programy dotovaných pôžičiek alebo 
pôžičky s nízkym úrokom;
e) grantové programy;
f) programy záruk za pôžičky;
g) požiadavky, aby dodávatelia energií 
ponúkali finančnú pomoc všetkým 
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kategóriám spotrebiteľov, alebo príslušné 
dohody s týmito dodávateľmi, vrátane 
zmluvných projektov energetickej 
hospodárnosti.
Finančné alebo daňové stimuly by mali
podporovať vykonávanie odporúčaní 
uvedených v osvedčení o energetickej 
hospodárnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Technicky súvisí s PDN 31. Keďže Komisia navrhuje prístup, ktorý potenciálne povedie 
k prísnejším a širšie uplatňovaným minimálnym normám, ako aj nové ciele pre budovy, 
z ktorých sa uvoľňuje malé alebo nulové množstvo emisií CO2 a ktoré majú malú alebo 
nulovú spotrebu primárnej energie, je potrebné stanoviť, odkiaľ bude pochádzať financovanie 
týchto nových noriem a cieľov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Význam energetickej účinnosti

Európa čelí radu významných krátko, stredno a dlhodobých výziev súvisiacich s dodávkami 
energie a dopytom po nej.

Európa potrebuje udržateľnú budúcnosť s nízkymi emisiami CO2. EÚ si do roku 2020 
stanovila veľmi ambiciózne ciele: zníženie emisií skleníkových plynov o 20 % (30 %, ak sa 
dosiahne medzinárodná dohoda), zníženie spotreby energie o 20 % prostredníctvom vyššej 
energetickej účinnosti a zabezpečenie 20 % našich energetických potrieb z obnoviteľných 
zdrojov.

EÚ tiež čelí značnému hospodárskemu poklesu. HDP v EÚ-27 sa počas tretieho štvrťroku 
2008 znížil v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom o 0,2 %. Sezónne upravená miera 
nezamestnanosti v eurozóne (EA15) sa v novembri 2008 zvýšila na 7,8 %.

Cena a spoľahlivosť dodávok energie bude kľúčovým faktorom pre konkurencieschopnosť 
EÚ i blahobyt jej občanov. Za posledné dva roky sa ceny energií pre domácnosti na úrovni 
EÚ značne zvýšili: o 15 % v prípade elektriny, o 21 % v prípade plynového oleja a o 28 %
v prípade zemného plynu. To bude mať významný vplyv na najzraniteľnejších členov 
spoločnosti.

Podpora „zelených pracovných miest“ môže byť rozhodujúcou súčasťou plánu obnovy EÚ.
Investície do energetickej účinnosti, ktoré sú často náročné na prácu, majú osobitne dôležitú 
úlohu pri vytváraní pracovných miest. Výskum objednaný Komisiou ukazuje, že investície 
do energetickej účinnosti vytvárajú toľko isto alebo viac pracovných miest ako investície 
do tradičnej infraštruktúry (cesty, mosty alebo prenos energie).

Plynová kríza na prelome rokov 2008 a 2009 zdôraznila problémy bezpečnosti zásobovania 
EÚ a jej závislosť na dovoze plynu. EÚ-27 pokrýva dovozom 51 % svojich energetických 
potrieb.

Zvyšovanie energetickej účinnosti je nákladovo najefektívnejším spôsobom, ako môže EÚ:
splniť svoje ciele v oblasti emisií CO2, vytvoriť pracovné miesta, znížiť náklady pre podniky, 
riešiť sociálne dôsledky rastu cien energií a znížiť rastúcu závislosť EÚ na vonkajších 
dodávateľoch energie.

Zvýšenie energetickej hospodárnosti budov, ktoré predstavujú okolo 40 % spotreby energie, 
je osobitne dôležitým krokom. V uvedenom kontexte je teraz správny čas na to, aby EÚ 
revidovala a zlepšila smernicu o energetickej hospodárnosti budov.

Prekážky pokroku

Komisia vyjadrila pri navrhovaní tohto prepracovania dvojaký úmysel:
 uplatniť skúsenosti získané od nadobudnutia účinnosti pôvodnej smernice v roku 2002;
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 zabezpečiť jednotnejšie a prísnejšie uplatňovanie ustanovení tohto právneho predpisu.

Sektory stavebníctva a energetiky všeobecne prijali zásadu prepracovania. To však 
neznamená, že si nevyžaduje podrobné preskúmanie a úpravy.

Prepracovanie čelí výzve najmä vzhľadom na neuspokojivú úroveň vykonávania platnej 
smernice. 22 členských štátov hovorí o plnej transpozícii, ale Komisia vyjadrila sklamanie 
z úrovne vykonávania opatrení v oblasti energetickej účinnosti v mnohých členských štátoch.
A aj keď nejestvujú konkrétne údaje, zdá sa, že počet nových budov a obnovených budov 
s významným zlepšením energetickej účinnosti je v mnohých členských štátoch nízky.

Niektoré z prekážok pokroku sú:

1. Nedostatočná informovanosť o možnostiach finančných úspor. Táto prekážka sa musí 
odstrániť prostredníctvom informačných kampaní.

2. Neistota a nedôvera týkajúca sa výšky dosiahnutých úspor. Certifikácia a riadenie kvality 
môžu pomôcť zvýšiť dôveru vo výsledky opatrení v oblasti energetickej účinnosti.

3. Nedostatočný prístup k financovaniu veľkých investícií do opatrení v oblasti energetickej 
účinnosti. Vlády by mali vytvoriť programy finančnej podpory a pomôcť zabezpečiť, aby 
banky mohli poskytovať prostriedky.

4. Vynaložené úsilie – najmä pokiaľ ide o rekonštrukciu a obnovu Informačné kampane 
a podporné programy by sa mali zamerať na prirodzené investičné príležitosti, napríklad 
v prípade zmeny nájomcu, spojené s programami obnovy mestských častí.

Oblasti, v ktorých je potrebné smernicu zlepšiť

Financie

Smernica by mala odrážať potrebu primeraného financovania, ktoré by sprevádzalo 
´minimálne normy a požiadavky, ktoré sa stanovia. Cieľ smernice sa dosiahne len vtedy, ak 
bude k dispozícii súbor finančných nástrojov, ktorý sa v ideálnom prípade zameria 
na najzraniteľnejšie domácnosti.

Jestvuje veľa potenciálnych nástrojov, ktoré by členské štáty a/alebo Komisia mohli a mali 
použiť:
 Projekty priamych verejných výdavkov.
 Záruky za úvery a dotácie (užitočné v prípade, keď je ťažké získať úver).
 Sociálne granty.
 Zníženie DPH na služby a výrobky súvisiace so zvýšením energetickej účinnosti budov.
 Zníženie daní z majetku.
 Inovatívne modely financovania – napríklad financovanie prostredníctvom splátok 

na základe úspor na účtoch za energie.
 Vytvorenie Európskeho fondu pre energetickú účinnosť a energiu z obnoviteľných 

zdrojov na podporu vykonávania tejto smernice.
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Obmedzené využívanie štrukturálnych fondov na energetickú účinnosť budov bolo doteraz 
povolené len tým členským štátom, ktoré vstúpili do EÚ 1. mája 2004 alebo neskôr. Komisia 
navrhla rozšíriť túto možnosť na všetky členské štáty. Spravodajkyňa navrhuje zvýšenie 
maximálneho podielu prostriedkov ERDF, ktoré možno vyčleniť na takéto projekty, z 3 % 
na 15 %.

Informácie a povedomie

Je kľúčové, aby boli všetci relevantní aktéri informovaní o prínosoch zvýšenia energetickej 
hospodárnosti a aby mali prístup k príslušným informáciám o tom, ako ju dosiahnuť. Členské 
štáty by mali mať možnosť vymieňať si informácie súvisiace s osvedčenými postupmi.

Mal by sa vyvinúť spoločný európsky nástroj – internetová stránka a databáza – ktorý by 
obsahoval všetky platné právne predpisy, všetky verejné programy podporujúce energeticky 
účinné budovy s nízkymi emisiami CO2, ako aj platné finančné a daňové nástroje.

Informačné kampane a kampane na zvýšenie povedomia by sa mali zamerať na aspekty, ktoré 
nie sú obsiahnuté v minimálnych normách.

Miestne a regionálne orgány

Členské štáty majú dôležitú úlohu v tom, aby vykonali zlepšenia energetickej hospodárnosti 
budov.

Miestne a regionálne orgány by mali byť konzultované pri príprave štandardizovanej 
metodiky na výpočet minimálnych noriem.

Okrem toho musia členské štáty zabezpečiť, aby boli k dispozícii usmernenia a vzdelávanie 
pre projektantov a stavebných inšpektorov, aby mohli pri plánovaní, projektovaní, výstavbe 
a rekonštrukcii priemyselných alebo obytných oblastí náležite zvážiť optimálnu kombináciu 
obnoviteľných zdrojov energie, vysoko účinných technológií a diaľkového vykurovania 
a chladenia.

Osvedčenia o energetickej hospodárnosti

„Energetická hospodárnosť“ definovaná v smernici nemusí odrážať skutočnú spotrebu 
energie. V prípade budov, v ktorých viac ako 250 m2 celkovej úžitkovej plochy využíva 
verejný orgán, a budov s celkovou úžitkovou plochou viac ako 250 m2, ktoré často 
navštevuje verejnosť, je dôležité poskytovať a prezentovať informácie o skutočnej spotrebe 
energie prostredníctvom osvedčení o energetickej hospodárnosti.

Informácie obsiahnuté vo vyvesenom osvedčení o energetickej hospodárnosti v budovách 
využívaných verejnými orgánmi a v iných budovách navštevovaných verejnosťou musia byť 
prístupné a ľahko porovnateľné. Spoločné normy pre prezentáciu vrátane spoločného 
energetického označenia pre takéto budovy by mala vypracovať Komisia.

Keďže budovy využívané verejnými orgánmi musia ísť príkladom v demonštrovaní 
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a presadzovaní energetickej účinnosti, je primerané žiadať od nich, aby vykonali odporúčania 
obsiahnuté v osvedčení o energetickej hospodárnosti v primeranej lehote. Všetci vlastníci 
budov by však mali mať právo kedykoľvek iniciovať alebo revidovať osvedčenie 
o energetickej hospodárnosti, pričom môžu využiť rozličných odborníkov, ak nesúhlasia 
s poskytnutými odporúčaniami.

Nakoniec je veľmi dôležité, aby jestvovala väčšia štandardizácia a vzájomné uznávanie 
jednak osvedčení o energetickej hospodárnosti a jednak vzdelávania a akreditácie odborníkov, 
ktorí ich poskytujú, vo všetkých členských štátoch. Komisia by mala vypracovať spoločné 
usmernenia pre obe oblasti, aby sa to mohlo dosiahnuť.

Minimálne normy

Spravodajkyňa podporuje prístup Komisie, podľa ktorého chce zabezpečiť konvergenciu 
členských štátov na základe minimálnych noriem, a vo všeobecnosti aj navrhnutý časový 
plán. Prístup umožní pružnosť zohľadňujúcu geografické a klimatické rozdiely, pričom 
zabezpečí aj prísnosť a dobrú odôvodnenosť noriem. Sú však potrebné drobné zlepšenia.

Vzhľadom na neprestajné zlepšovanie technologického a konštrukčného know-how 
a na skúsenosti členských štátov získané pri uplatňovaní smernice je logické, aby Komisia 
pravidelne revidovala a aktualizovala štandardizovanú metodiku na výpočet nákladovo 
optimálnej energetickej účinnosti.

Členské štáty by po roku 2014 nemali poskytovať stimuly na nové budovy, ktoré nespĺňajú 
nákladovo optimálne úrovne energetickej hospodárnosti vyplývajúce zo štandardizovanej 
metodiky. Spravodajkyňa sa však obáva, že uplatňovania tohto časového rámca na obnovu je 
problematické – plánovanie a uskutočňovanie veľkých projektov obnovy je zdĺhavé, takže 
dátum 2014 by mohol znamenať, že významné veľké projekty v mnohých krajinách budú 
zdržané a narušené.

Pokiaľ ide o výnimky, spravodajkyňa nevidí dôvod, prečo by vedľajšie bydlisko malo byť 
vyňaté z minimálnych noriem. Spravodajkyňa sa však domnieva, že dva roky sú príliš 
krátkym obdobím na to, aby bola budova definovaná ako dočasne využívaná – napríklad 
veľké spoločnosti budú musieť dočasne využívať budovy počas dlhšieho obdobia, kým sa ich 
hlavné sídlo bude obnovovať.

Spravodajkyňa súhlasí s návrhom Komisie rozšíriť uplatňovanie minimálnych noriem 
na všetky rozsiahle obnovy. Uplatňuje sa však výnimka založená na technickej a hospodárskej 
realizovateľnosti. Je pravdepodobné, že rozličné členské štáty a dokonca aj rozličné miestne 
agentúry zodpovedné za presadzovanie predpisov budú realizovateľnosť definovať rôzne, 
takže v tejto oblasti sú potrebné jasné usmernenia.

Budovy s nízkymi a nulovými emisiami CO2

Návrhy Komisie v tejto oblasti možno posilniť. Nejestvuje dôvod, prečo by všetky nové 
budovy nemali túto normu spĺňať do roku 2020. Verejné budovy by ju mali spĺňať skôr.
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Komisia by mala do roku 2013 predložiť návrh na spoločnú definíciu budov s nízkymi 
alebo nulovými emisiami CO2 a komparatívnu metodiku, ktorú by členské štáty používali 
na konkretizovanie svojich národných plánov a definícií. Aby sa zaručilo, že uvedené 
opatrenia sú prísne, účinné a riadne uvážené, mali by podliehať spolurozhodovaciemu 
postupu, a nie komitológii.

Kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov

Keďže kontroly vykurovacích a klimatizačných systémov môžu predstavovať značné 
administratívne zaťaženie vlastníkov budov, je nevyhnutné, aby sa kontroly zosúladili 
v ideálnom prípade tak, že sa obe budú vykonávať súčasne.

Komisia umožňuje výnimku z pravidelných kontrol vykurovacích systémov, ak členské štáty 
prijmú iné opatrenia, ktoré sú „rovnocenné“. Rovnaké pravidlo by sa malo uplatňovať 
na klimatizačné systémy. Zdá sa však, že Komisia nemá žiadne prostriedky na zablokovanie 
výnimky, ak podľa nej opatrenia nie sú v skutočnosti rovnocenné. To je potrebné napraviť.
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