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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý 
prijme, tieto návrhy:

1. zdôrazňuje, že energetická efektívnosť je z hľadiska nákladov najefektívnejším opatrením 
na zníženie CO2 a iných emisií a že predstavuje jedinečnú príležitosť na podporu a tvorbu 
pracovných miest, pričom zároveň znižuje závislosť od dovozu energie; konštatuje, že 
podľa Komisie by mohli prínosy z úspor energie dosahovať vyše 1 000 EUR na 
domácnosť ročne;

2. domnieva sa, že napriek pokroku dosiahnutému napríklad prijatím balíka opatrení v 
oblasti energetickej efektívnosti nebude možné plne využiť možnosti nákladovo 
efektívnych úspor len prostredníctvom súčasných právnych predpisov a opatrení v oblasti 
energetickej efektívnosti; poznamenáva, že v dôsledku politík vykonávaných do konca 
roka 2009 boli dosiahnuté úspory v hodnote približne 9 % v porovnaní s plánom na rok 
2020, takže sa zdá, že cieľ dosiahnuť nákladovo efektívne úspory energie vo výške 20 % 
v rámci stratégie EÚ 2020 nebude splnený;

3. zdôrazňuje, že zatiaľ čo EÚ má záväzný cieľ dosiahnuť 20 % podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov do roku 2020 a prijala smernicu, ktorá stanovuje spôsoby 
dosiahnutia tohto cieľa, energetická efektívnosť, ktorá je nákladovo efektívnejším 
nástrojom, nepodlieha podobnej regulácii; domnieva sa preto, že je vhodné, aby 
akékoľvek budúce právne predpisy EÚ viedli k rovnakej úrovni investícií do oblasti 
energetickej efektívnosti ako do energie z obnoviteľných zdrojov; vyzýva Komisiu, aby 
do konca roka 2010 predložila legislatívny návrh podobný smernici o energii 
z obnoviteľných zdrojov zavádzajúci záväzný cieľ pre zníženie spotreby energie o 25 %, 
ktorý by sa mal dosiahnuť prostredníctvom energetickej efektívnosti;

4. zdôrazňuje, že by sa ďalej nemala presadzovať energia z obnoviteľných zdrojov a že 
vlády členských štátov by sa mali zaviazať k prijatiu dlhodobého právneho rámca, ktorý 
zaručí dlhodobé investície a otvorenie trhov; poukazuje na to, že je potrebné, aby 
existovala politika primeraných dotácií s cieľom vytvoriť stimuly, ktoré umožnia 
technologický rozvoj na účely zníženia nákladov;

5. zdôrazňuje význam informačných a komunikačných technológií (IKT) pre zlepšovanie 
energetickej efektívnosti a podčiarkuje zásadnú úlohu IKT – najmä inteligentného 
merania a inteligentných sietí – pri začleňovaní obnoviteľných zdrojov energie do 
dodávok energie;

6. zdôrazňuje, že dlhodobé ciele majú kľúčový význam aj pre hospodárske subjekty, a preto 
navrhuje dlhodobé ciele zamerané na zníženie spotreby energie o 42 % do roku 2030 
a o 75 % do roku 2050;

7. požaduje opatrenia na riešenie spätných účinkov s cieľom zaručiť, aby sa vplyv 
technického pokroku nerušil tlakom na znižovanie ceny energií a zvyšovaním spotreby;
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8. zdôrazňuje, že riadne vykonávanie smernice o ekodizajne je kľúčovou prioritou, 
a opakuje, že v smernici sa už stanovuje prijatie vykonávacích opatrení, pokiaľ ide o 12 
skupín výrobkov, najneskôr do roku 2007; trvá na tom, aby Komisia a členské štáty v 
záujme zabezpečenia zhody zlepšili dohľad nad trhom, najmä v prípade dovážaných 
výrobkov, a žiada Komisiu a členské štáty, aby zlepšili komunikáciu týkajúcu sa opatrení; 
upozorňuje na to, že smernica vyžaduje stanovenie minimálnych požiadaviek na úrovni 
najnižších nákladov počas životného cyklu, pričom sa zohľadnia najúspešnejšie produkty 
na trhu;

9. vyzýva Komisiu, aby podporila vnútroštátne opatrenia vo forme daňových stimulov alebo 
dotácií zlučiteľných s pravidlami EÚ o poskytovaní štátnej pomoci s cieľom oživiť dopyt 
po energeticky efektívnych službách;

10. zdôrazňuje, že bez toho, aby bolo dotknuté riadne vykonávanie smernice o ekodizajne, 
ďalšie úspechy v oblasti energetickej efektívnosti v určitých odvetviach možno najlepšie 
dosiahnuť využitím integračných systémov; vyzýva Komisiu, aby podrobne preskúmala 
tieto možnosti a predložila príslušné legislatívne nástroje, ktoré umožnia uplatňovanie 
odlišného prístupu, na základe ktorého by sa energetická efektívnosť riešila skôr na úrovni 
systému než iba na úrovni výrobkov;

11. vyjadruje poľutovanie nad pomalým napredovaním a zníženou ambicióznosťou 
vykonávacích opatrení k smernici o ekodizajne, ktoré sa týkajú výrobkov s významnou 
spotrebou energie, ako sú ohrievače vody a bojlery; obáva sa, že je to odraz nedostatočnej 
politickej podpory Komisie na dosiahnutie cieľov v oblasti energetickej efektívnosti;

12. domnieva sa, že je nevyhnutné, aby všetky nástroje vrátane zdanenia vozidiel a palív, 
označovania, noriem minimálnej efektívnosti a opatrení na zlepšenie a podporu verejnej 
dopravy riešili otázku emisií z dopravy;

13. vyzýva Komisiu, aby predložila legislatívny návrh na prepracovanie smernice 
o energetických službách, ktorý bude obsahovať povinnosť dodávateľov energie znižovať 
spotrebu energie; trvá na tom, že takýto návrh by mal zaistiť riadnu účasť MSP na 
činnostiach súvisiacich s energetickou efektívnosťou a mal by v tomto smere podnecovať 
aj mobilizáciu jednotlivých domácností;

14. žiada Komisiu, aby podporovala a presadzovala vytvorenie a rozvoj európskej siete 
jednosmerného prúdu s vysokým napätím (HVDC), ktorá by mohla optimálne spájať 
využívanie energie z obnoviteľných zdrojov, najmä veternej a vodnej energie; táto sieť by 
zabezpečovala diaľkový prenos energie pri nízkych energetických stratách, pričom by 
umožnila súčinnosť všetkých obnoviteľných zdrojov energie;

15. zdôrazňuje význam kombinovanej výroby tepla a energie (kogenerácie), a najmä 
mikrokogenerácie pre obytné domy pre 1 až 3 rodiny, a žiada Komisiu, aby preskúmala 
regulačné a finančné nástroje potrebné na využitie jej plného potenciálu a navrhla 
akékoľvek potrebné iniciatívy alebo regulačné opatrenia;

16. podčiarkuje význam siete distribuovanej kombinovanej výroby tepla a elektriny alebo 
kombinovanej výroby tepla, elektriny a chladenia, čo v praxi umožní zdvojnásobenie 
celkovej energetickej efektívnosti; poukazuje okrem toho na to, že skladovanie tepla alebo 
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chladenia by mohlo zvýšiť flexibilnosť siete v čase najvyššieho zaťaženia a zároveň by 
umožnilo výrobu elektriny a skladovanie tepla, keď výroba prekročí miestnu spotrebu;

17. požaduje regulačný rámec, ktorý v dlhodobom horizonte zaručí, aby všetky budovy 
vrátane existujúcich budov boli klimaticky neutrálne;

18. zdôrazňuje, že by malo byť jasné, ktoré finančné zdroje možno použiť na opatrenia a 
projekty v oblasti energetickej efektívnosti (rovnako ako sú jasne definované rozpočty na 
podobné opatrenia v oblasti obnoviteľných zdrojov energie); poukazuje na to, že by bolo 
potrebné optimálne využívať prostriedky dostupné napríklad v štrukturálnych fondoch, 
Kohéznom fonde, fonde ELENA a nevyčerpané prostriedky plánu hospodárskej obnovy 
Európy (EERP), ktoré možno použiť na projekty v oblasti energetickej efektívnosti alebo 
obnoviteľných zdrojov energie; poznamenáva, že pri vytváraní nových finančných 
nástrojov treba venovať pozornosť týmto a ďalším nástrojom, ktoré sú už k dispozícii v 
členských štátoch, aby sa zabezpečila ich súčinnosť a aby nedochádzalo k prekrývaniu;

19. zdôrazňuje význam primeraného financovania energetickej efektívnosti vrátane časti z 
príjmov z obchodovania s emisiami; trvá na tom, že energetická efektívnosť musí byť v 
budúcom rámcovom programe pre výskum (RP 8) prioritou;

20. odporúča vytvorenie fondu pre energetickú efektívnosť v každom členskom štáte alebo –
ako alternatívne riešenie – vytvorenie európskeho fondu pre energetickú efektívnosť; 
výška prostriedkov spojených fondov alebo európskeho fondu by mala byť aspoň 
2 miliardy EUR ročne;

21. vyzýva Komisiu, aby vypracovala vhodné európske nástroje na podporu energetickej 
efektívnosti a aby ich koordinovala s členskými štátmi s cieľom vytvoriť viac stimulov, 
aby sa zníženie CO2 dosiahlo čím skôr;

22. zdôrazňuje, že plné začlenenie kritérií energetickej efektívnosti do politiky verejného 
obstarávania by malo byť jedným z cieľov nového akčného plánu energetickej 
efektívnosti;

23. zdôrazňuje, že zásada energetickej efektívnosti by sa mala zahrnúť do všetkých 
relevantných politických oblastí vrátane financií, regionálneho a mestského rozvoja, 
dopravy, poľnohospodárstva, priemyselnej politiky a vzdelávania; zastáva názor, že 
významným impulzom pre túto politiku by bolo systematické vymedzovanie energetickej 
efektívnosti ako kritéria pri prideľovaní verejných zákaziek a ako podmienky pri 
projektoch financovaných z verejných zdrojov;

24. vidí možnosti súčasného riešenia problému svetelného znečisťovania a energetickej 
efektívnosti v nahradení tradičného verejného osvetlenia a reflektorov na významných 
budovách v mestách účinnejším a cielenejším osvetlením;

25. trvá na tom, že by sa mal klásť väčší dôraz na analýzu dôsledkov noriem energetickej 
efektívnosti vrátane vzťahu medzi cenou a kvalitou výsledných výrobkov, vplyvov na 
energetickú efektívnosť a prínosov pre spotrebiteľov; berie na vedomie, že Komisia 
skúma všetky tieto vplyvy, trvá však na tom, že Komisia a členské štáty musia vyvíjať 
oveľa väčšie úsilie v oblasti komunikácie a kontroly všetkých výrobkov vrátane 
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dovážaných, ako sú energeticky úsporné žiarovky;

26. žiada vypracovanie európskej stratégie vzdelávania a stratégie zvyšovania informovanosti 
v oblasti energetickej efektívnosti; vývoj a uplatňovanie energeticky efektívnych 
technológií a systémov si vyžadujú cielené vzdelávanie pracovnej sily (staviteľov, 
inštalatérov, architektov, odborníkov, výrobcov atď.), najmä na účely vykonávania 
smernice o energetickej hospodárnosti budov1; okrem toho zdôrazňuje, že je potrebné 
rozvíjať programy zvyšovania informovanosti s cieľom informovať spotrebiteľov a MSP 
o spôsoboch, ako môžu znižovať spotrebu energie, čo možno dosiahnuť spoločným úsilím 
vnútroštátnych agentúr pre energetiku a obchodných komôr; naliehavo žiada Komisiu, aby 
začlenila vzdelávanie v oblasti energetickej efektívnosti do revidovaného akčného plánu 
pre energetickú efektívnosť;

27. poukazuje na to, že jednou z výhod vozidiel na elektrický pohon je ich prínos k zlepšeniu 
kvality ovzdušia v zastavaných oblastiach; vyzýva Komisiu, aby dôkladne vyhodnotila 
vplyv rozšíreného používania elektromobilov z hľadiska energetickej efektívnosti a cieľov 
znižovania emisií CO2;

28. zdôrazňuje, že v záujme dosiahnutia uvedených cieľov energetickej efektívnosti je 
nevyhnutné investovať do odvetvia dopravy, najmä do systémov železničnej dopravy 
a mestskej dopravy, aby sa čo najviac obmedzilo používanie dopravy s vysokou spotrebou 
energie;

29. naliehavo žiada Komisiu, aby v pripravovanej bielej knihe o budúcnosti dopravy priznala 
energetickej efektívnosti poprednú úlohu a pripojila návrhy týkajúce sa prísnejších noriem 
účinnosti vozidiel, riadenia rýchlosti, podpory prechodu na menej energeticky náročné 
formy dopravy a verejnej dopravy a podpory palív z obnoviteľných zdrojov a 
alternatívnych palív;

30. považuje za potrebné, aby sa pri spracovaní odpadu zabránilo stratám bioplynu a tepla 
energetickým zhodnocovaním a výrobou pary a/alebo elektriny; zastáva názor, že 
zariadeniam na spracovanie odpadu, ktoré nijako nezabezpečujú zhodnocovanie tepla 
alebo výrobu energie, by sa nemali vydávať povolenia;

31. považuje za veľmi dôležité plánovanie na európskej úrovni; energetickej efektívnosti by 
sa mala venovať náležitá pozornosť v pláne energetickej efektívnosti na roky 2011 –
2020; nový akčný plán energetickej efektívnosti by mal byť predložený čo najskôr a 
energetická efektívnosť by mala hrať významnú úlohu v budúcom pláne systému a 
hospodárstva s nízkymi emisiami uhlíka do roku 2050;

32. poukazuje na to, že hoci úspory energie jednoznačne prinášajú príležitosť na podnikanie, 
trh s energetickými službami je stále obmedzený a takýchto spoločností je vo väčšine 
krajín stále dosť málo; poznamenáva, že aktívne podniky poskytujúce energetické služby 
môžu stimulovať opatrenia a pomáhať pri zabezpečovaní finančného riešenia vo všetkých 
finálnych odvetviach energetiky; zastáva názor, že v stavebnom odvetví by sme mali 
presadzovať renováciu a účinné zariadenia, že v doprave by sa mali optimálne využívať 

                                               
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 

energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie).
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účinné vozidlá a v priemysle by sa mala riešiť otázka možnosti značných úspor 
prostredníctvom účinnejších postupov;

33. zdôrazňuje skutočnosť, že hneď za energetickou efektívnosťou pri zdroji (napr. v 
primárnej výrobe energie) by malo byť prioritou obmedzovanie strát (elektrickej) energie 
pri prenose v sieti; prechodom na viac decentralizovaný systém by sa znížili prepravné 
vzdialenosti, a tým aj straty energie počas prenosu;

34. naliehavo žiada (petro)chemický priemysel v celej EÚ, aby zlepšil energetické 
zhodnocovanie pri spaľovaní;

35. konštatuje, že zlepšenie efektívnosti zdrojov by takisto viedlo k významnému zvýšeniu 
energetickej efektívnosti.
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