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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Energetická účinnosť predstavuje nákladovo najefektívnejší spôsob, ako znížiť emisie 
skleníkových plynov a ostatné emisie spojené s fosílnymi palivami. Vedie k menšej 
závislosti od dovozu energie, za ktorý EÚ v súčasnosti platí viac než 400 miliárd EUR 
ročne. Naše investície do energetickej účinnosti povedú k nižším platbám pre Rusko 
a štáty OPEC a umožnia investovať do európskeho priemyslu. Prospech z toho budú mať 
najmä malé a stredné podniky, napríklad inštalačné podniky a podniky v odvetví stavebníctva. 

V nasledujúcich rokoch budú potrebné vysoké investície do energetickej infraštruktúry, napr. 
do produkčnej kapacity a skladovania, čo bude predstavovať hlavnú výzvu pre naše 
hospodárstvo. Energetická účinnosť nám môže pomôcť znížiť náklady, keďže pokiaľ ide
o energiu, ktorá sa nevyužíva, nie je potrebná produkčná kapacita, skladovanie či siete. 

Spoločný európsky prístup k energetickej účinnosti zníži náklady na energeticky účinné 
produkty a služby a zvýši obchodné príležitosti pre zúčastnené priemyselné odvetvia. Je viac 
než užitočné vytvoriť v oblasti energetickej účinnosti spoločný trh. Okrem toho nás 
Lisabonská zmluva zaväzuje k podpore energetickej účinnosti v Európskej únii (článok 194 
ods. 2).

V roku 2007 sa jednomyseľným rozhodnutím hláv štátov stanovil 20-percentný cieľ v oblasti 
energetickej účinnosti. Z analýzy Komisie však vyplýva, že existujúci právny rámec a súčasné 
opatrenia členských štátov umožnia splniť iba polovicu tohto cieľa. Dosiahnutie tohto cieľ je 
kľúčovým prvkom plánu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. Preto je 
nevyhnutne potrebné podniknúť v tejto veci ďalšie kroky. Návrh Komisie vedie správnym 
smerom. Je samozrejme ľahké kritizovať konkrétne časti návrhu, no Komisii treba gratulovať 
k tomu, že predložila riešenie tohto problému. Dôvodom, prečo sa neodvažujeme, nie je to, 
že veci sú ťažké, veci sú ťažké, pretože sa neodvažujeme (Seneca).  Každý, kto kritizuje 
Komisiu, by mal okamžite predložiť alternatívny návrh, ako dosiahnuť uvedený cieľ.

Návrh stanoviska je prvým pokusom v tomto smere. Hlavnými zmenami sú:

1. Posilnenie dvojfázového prístupu

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko nepredkladá záväzné ciele, hoci za ne 
Európsky parlament v minulosti neustále hlasoval. Odporúča sa prijať dvojfázový prístup 
Komisie a posilniť ho. Aby sa zabránilo neopodstatnene nízkym ambíciám, pokiaľ ide 
o vnútroštátne orientačné ciele, mala by sa stanoviť európska metodika. Navrhovaná metodika 
vychádza z modelu Komisie PRIMES z roku 2007. Tento model zohľadňuje situáciu 
v jednotlivých členských štátoch, napríklad potrebu krajín strednej a východnej Európy 
dobehnúť zmeškaný rozvoj a dosahovať hospodársky rast. Napríklad cieľ zníženia v prípade 
Poľska predstavuje v porovnaní s rokom 2007 v absolútnom vyjadrení iba - 5,5 %. V prípade 
niektorých členských štátov však z modelu vyplýva neúnosné bremeno (napr. pre Maltu) 
alebo naopak neopodstatnene nízka ambícia (napr. v prípade Lotyšska). Preto by sa mal 
použiť opravný koeficient spojený s hospodárskou situáciou v danej krajine. Je potrebné vziať 
do úvahy, že cieľom EÚ je iba 20 % zníženie oproti vývoju bez zmien. Absolútne zníženie 
v rámci EÚ 27 predstavuje v porovnaní s rokom 2009 iba 7,7 %. To znamená, že tento cieľ 



PE472.304v02-00 4/17 PA\880458SK.doc

SK

vôbec nie je prehnane ambiciózny, ale veľmi realistický. Splnenie cieľa EÚ, ktorým je 
dosiahnutie úspor vo výške 368,4 Mtoe, má zásadný význam pre dôveryhodnosť EÚ 
a dosiahnutie míľnikov v rámci plánu prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo do roku 2050. 

Je potrebné, aby členské štáty predložili vnútroštátne akčné plány. Je dôležité, aby tieto 
plány neobsahovali iba pekné frázy.  Komisia by preto mala mať právo ich posúdiť 
a prípadne pozmeniť. Do týchto vnútroštátnych akčných plánov by sa mali zhrnúť i opatrenia 
na zabránenie úniku uhlíka. 

2. Väčší dôraz na stimuly

Ak sa návrh Komisie správne zrealizuje, povedie k veľkému počtu stimulov, napríklad 
prostredníctvom systémov na podporu úspor energie. Malo by byť však viac viditeľné, že 
energetickú účinnosť nechceme dosiahnuť hlavne prostredníctvom regulácie v prípade 
jednotlivých občanov a malých a stredných podnikov, ale prostredníctvom stimulov. V tejto 
súvislosti sú potrebné objasnenia, aby sa zabránilo tomu, že vnútroštátne stimuly sa budú 
vnímať ako nezákonná štátna pomoc. 

3. Systémy na podporu úspor energie – udržateľný rámec pre hospodárske subjekty 
a občanov, ktorý zabráni zbytočnému spomaľovaniu a zrýchľovaniu  

Jedným z hlavných problémov je, že finančná podpora opatrení v oblasti energetickej 
účinnosti je často neudržateľná a nepredvídateľná. Niekedy sa stáva, že aktéri na trhu 
nezískajú v januári prístup k príslušnému programu, pretože jeho rozpočet ešte nebol 
schválený, a v septembri sú prostriedky v rozpočtovom riadku už vyčerpané. Výsledkom toho 
je frustrácia všetkých partnerov, čo bráni dlhodobým investíciám v tejto oblasti. Komisia 
preto opodstatnene navrhla vytvorenie systému povinných úspor energie, ktorý zaručí 
stály prísun peňažných prostriedkov. Podobné systémy boli úspešne zavedené v mnohých 
krajinách EÚ, napr. v Taliansku, Francúzsku, Poľsku, Spojenom kráľovstve, Dánsku, 
Írsku a Flámskom regióne. Tento systém sa používa i v mnohých štátoch USA. V súvislosti 
s článkom 6 problém spočíva v tom, že sa v ňom hovorí o povinnosti. Je potrebné objasniť, že 
povinnosť sa vzťahuje iba na spoločnosť, ktorá distribuuje energiu. Malé a stredné podniky 
a bežní občania budú mať zo stimulov prospech. Spravodajca výboru požiadaného 
o stanovisko preto navrhuje zmeniť názov na systém na podporu úspor energie. 

V článku 6 ods. 9 sa stanovuje pre členské štáty doložka o neúčasti. Aby sa zaistilo, že sa tým 
nevytvorí medzera v právnej úprave, je potrebné zabezpečiť, aby členské štáty, ktoré túto 
doložku uplatnia, zaručili rovnako trvalú a predvídateľnú podporu energetickej účinnosti ako 
systém na podporu úspor energie, ktorý navrhla Komisia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(37) Členské štáty nie sú na dobrej ceste 
k dosiahnutiu cieľa tejto smernice, ktorým 
je dosiahnutie cieľa Únie v oblasti 
energetickej účinnosti v podobe úspory 
primárnej energie na úrovni 20 % do roku 
2020 a pripravenie cesty k ďalšiemu 
zvyšovaniu energetickej účinnosti po roku 
2020 bez toho, aby sa prijali ďalšie 
opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, 
a tento cieľ sa môže lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. V 
súlade so zásadou proporcionality, ako je 
uvedené v uvedenom článku, táto smernica 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie tohto cieľa.

(37) Keďže členské štáty pravdepodobne 
nedosiahnu cieľ tejto smernice, ktorým je 
dosiahnutie cieľa Únie v oblasti 
energetickej účinnosti v podobe úspory 
primárnej energie na úrovni 20 % do roku 
2020 a pripravenie cesty k ďalšiemu 
zvyšovaniu energetickej účinnosti po roku 
2020 bez toho, aby sa prijali ďalšie 
opatrenia v oblasti energetickej účinnosti, 
a tento cieľ sa môže lepšie dosiahnuť na 
úrovni Únie, môže Únia prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity podľa 
článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 
Spoločná akcia v oblasti energetickej 
účinnosti na úrovni Únie zníži náklady na 
energeticky účinné produkty a služby 
a zlepší obchodné príležitosti pre 
priemyselné odvetvia zapojené do 
problematiky energetickej účinnosti. Je 
vhodné vytvoriť v oblasti energeticky 
účinných produktov a služieb spoločný 
trh. Autori zmlúv výslovne zahrnuli 
otázku energetickej účinnosti do zmlúv, 
čím vzniká povinnosť konať v tejto 
oblasti. V súlade so zásadou 
proporcionality, ako je stanovené 
v uvedenom článku, táto smernica 
neprekračuje rámec toho, čo je nevyhnutné 
na dosiahnutie tohto cieľa.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Článok 1 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Pri stanovovaní svojich 
vnútroštátnych cieľov v oblasti 
energetickej účinnosti sa členské štáty 
riadia metodikou stanovenou v prílohe Ia.

Or. en

Odôvodnenie

Dvojfázový prístup môže byť úspešný, iba ak sa v danej smernici stanoví európska metodika 
stanovovania vnútroštátnych orientačných cieľov. V opačnom prípade majú členské štáty 
sklon zaťažiť svoje susedné krajiny, čo vedie k tomu, že 20-percentný cieľ EÚ sa nedosiahne. 
Cieľom týchto návrhov je nájsť odlišný prístup viac založený na energetickej produktivite, t. j. 
spotrebe energie v súvislosti s hospodárskym výkonom.  Je potrebné zvážiť, či sa tento prístup 
dá použiť pri stanovovaní vnútroštátnych cieľov alebo prípadných odvetvových cieľov bez 
toho, aby sa ohrozili celkové ciele EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) Komisia do 30. júna 2014 posúdi, či je 
pravdepodobné, že Únia dosiahne svoj cieľ 
20 % úspory primárnej energie do roku 
2020, vyžadujúci si zníženie spotreby 
primárnej energie v EÚ v objeme 368 Mtoe 
v roku 2020, s prihliadnutím na súčet 
národných cieľov uvedených v odseku 1 
a hodnotenie podľa článku 19 ods. 4.

(2) Komisia do 30. júna 2013 posúdi, či je 
pravdepodobné, že Únia dosiahne svoj cieľ 
20 % úspory primárnej energie do roku 
2020, vyžadujúci si zníženie spotreby 
primárnej energie v EÚ v objeme 368 Mtoe 
v roku 2020, s prihliadnutím na súčet 
národných cieľov uvedených v odseku 1 
a hodnotenie podľa článku 19 ods. 4.

Or. en

Odôvodnenie

Hodnotenie vnútroštátnych orientačných cieľov sa musí zlepšiť. Inak súčasná Komisia nebude 
môcť vyvodiť potrebné závery v prípade, že národné snahy neprispejú k dosiahnutiu cieľa 
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20 %. Nie je potrebné mať k dispozícii úplné hodnotenie vykonávania celej smernice, keďže 
táto časť sa zameriava iba na vnútroštátne ciele. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty vytvoria mechanizmus 
spoločného úsilia na dosiahnutie cieľa 
3 % uplatňovaného na verejné budovy. 
Pri vytváraní tohto mechanizmu 
zohľadnia finančné zdroje regionálnych 
a miestnych orgánov a praktické možnosti 
obnovy takýchto budov. Podporujú pritom 
svoje regionálne a miestne verejné 
orgány, napríklad zlepšením prístupu 
k verejnému obstarávaniu a systému 
financovania Intracting podľa vzoru 
Štutgartu.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ 3 % pre verejné budovy sa vzťahuje nielen na budovy v štátnom vlastníctve, ale aj na 
budovy na regionálnej a miestnej úrovni. To môže predstavovať neúnosnú výzvu, napríklad 
pre obecné zastupiteľstvá, a preto členské štáty, ktoré súhlasili s týmto cieľom na európskom 
samite konanom na jar 2011, musia prevziať zodpovednosť a pomôcť obecným 
zastupiteľstvám dosiahnuť ich cieľ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Článok 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 3a
Orientačné dlhodobé ciele
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Dlhodobé orientačné ciele Únie v oblasti 
energetickej účinnosti, vyjadrené ako 
absolútna úroveň zníženia spotreby 
primárnej energie, sú 33,3 % do roku 
2030, ďalej 46,6 % do roku 2040 a 60 % 
do roku 2050.

Or. en

Odôvodnenie

Rok 2020 sa rýchlo blíži. Podnikateľské subjekty potrebujú dlhodobú bezpečnosť týkajúcu sa 
plánovania. Na dosiahnutie nášho cieľa 80 až 95-percentného zníženia emisií CO2 je 
potrebné zvýšenie podielu energie z obnoviteľných zdrojov v energetickom mixe a ďalšie 
zvýšenie energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh smernice
Článok 6 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Systémy záväzku energetickej účinnosti Systémy na podporu úspor energie
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
vzťahuje na celý text. Jeho prijatie si 
vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Systém povinných úspor energie je kľúčovou súčasťou návrhu Komisie. Podobné systémy, aké 
navrhla Európska komisia, za zaviedli v mnohých európskych krajinách a štátoch USA. Z 
týchto systémov vyplýva povinnosť pre distribútorov energie alebo, ak si členské štáty zvolili 
riešenie uvedené v článku 6 ods. 9, pre štát alebo inú tretiu stranu. V prípade priemerného 
občana a väčšiny hospodárskych subjektov to znamená poskytovanie podnetov na energetickú 
účinnosť. Preto by sa tento systém nemal nazývať „systém povinných úspor energie“, ale 
„systém na podporu úspor energie“. Ak sa tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh prijme, 
bude sa vzťahovať na celý text. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8. Členské štáty môžu oslobodiť od 
uplatňovania tohto článku malých 
distribútorov energie a malé maloobchodné 
energetické spoločnosti, najmä tie, ktoré 
distribuujú alebo predávajú menej ako 
ekvivalent 75 GWh energie ročne, 
zamestnávajú menej ako 10 osôb a ktorých 
ročný obrat alebo celková ročná súvaha 
nepresahuje 2 000 000 EUR. Energia 
vyrábaná na vlastnú spotrebu sa do týchto 
hraničných hodnôt nezapočítava.

8. Členské štáty môžu oslobodiť od 
uplatňovania tohto článku malých 
distribútorov energie a malé maloobchodné 
energetické spoločnosti, najmä tie, ktoré 
distribuujú alebo predávajú menej ako 
ekvivalent 200 GWh energie ročne, 
zamestnávajú menej ako 50 osôb a ktorých 
ročný obrat alebo celková ročná súvaha 
nepresahuje 8 000 000 EUR. Energia 
vyrábaná na vlastnú spotrebu sa do týchto 
hraničných hodnôt nezapočítava.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie môže viesť k neúnosnej byrokratickej záťaži pre MSP. Hraničnú hodnotu je 
preto potrebné zvýšiť. Príslušná hraničná hodnota sa viac približuje k hodnotám v rámci 
existujúcich schém v členských štátoch. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

9. Alternatívne k odseku 1 sa môžu členské 
štáty rozhodnúť prijať iné opatrenia na 
dosiahnutie úspor energie koncových 
odberateľov. Ročná výška úspor energie 
dosiahnutá týmto prístupom musí byť 
rovnaká ako výška úspor energie 
požadovaná v odseku 1.

9. Alternatívne k odseku 1 sa môžu členské 
štáty rozhodnúť prijať iné opatrenia na 
dosiahnutie dodatočných úspor energie 
koncových odberateľov. Ročná výška 
dodatočných úspor energie dosiahnutá 
týmto prístupom musí byť rovnaká ako 
výška úspor energie požadovaná v odseku 
1.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 6 – odsek 9 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Opatrenia prijaté podľa tohto odseku 
zabezpečia rovnakú spoľahlivosť 
plánovania v súvislosti so systémami na 
podporu úspor energie pre všetkých 
aktérov na trhu. Podnety na energetickú 
účinnosť musia byť zabezpečované 
nezávisle od ročných zmien v rozpočte, 
nepretržite a dlhodobo a, ak je to vhodné, 
v znižujúcom sa rozsahu.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaručiť, aby alternatíva systému na podporu úspor energie nepredstavovala 
únikový priestor. Mal by zabezpečiť dodatočné úspory energie a musí poskytnúť rovnakú 
stabilitu v súvislosti s finančnými stimulmi ako systémy na podporu úspor energie. Veľkou 
výhodou systémov na podporu úspor energie je, že každý rok bude k dispozícii stály prísun 
peňažných prostriedkov na podporu investícií do energetickej účinnosti. Každá alternatíva 
musí poskytnúť rovnaké výsledky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh smernice
Článok 7 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2a. Členské štáty poskytujú malým 
a stredným podnikom a v prípade potreby 
i domácnostiam stimuly a finančnú 
podporu, ako sú vracanie daní či dotácie, 
aby mohli celkovo alebo čiastočne pokryť 
náklady na energetický audit, 
implementovať systémy hospodárenia 
s energiou, vyhodnocovať náklady na 
celoživotný cyklus zariadení využívajúcich 
energiu, vykonávať odporúčania 
z energetického auditu alebo znižovať 
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svoju energetickú závislosť.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa klásť väčší dôraz na zásadu poskytovania stimulov. Dôkazné bremeno v prípade 
namietania proti stimulom ako neoprávnenej štátnej pomoci, by mala znášať Komisia, a nie 
členský štát, ktorý chce poskytovať stimuly. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh smernice
Článok 12 – odsek 5 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty môžu predovšetkým uľahčiť 
pripojenie do distribučnej sústavy elektriny 
vyrobenej z vysoko účinnej kogenerácie 
prostredníctvom malých 
a mikrokogeneračných jednotiek.

Členské štáty môžu predovšetkým uľahčiť 
pripojenie do distribučnej sústavy elektriny 
vyrobenej z vysoko účinnej kogenerácie 
prostredníctvom malých 
a mikrokogeneračných jednotiek. V 
prípade mikrogeneračných jednotiek, 
ktoré inštalujú jednotliví občania, zvažujú 
príslušné orgány možnosť nahradiť 
oprávnenia jednoduchým oznámením 
príslušnému orgánu – postupom 
nainštaluj a oznám.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tejto navrhovanej zmeny je odstrániť nepotrebné administratívne postupy, ktoré sa 
uplatňujú pri inštalácii mikrogeneračných jednotiek jednotlivcami, ako aj podporiť rozvoj 
tejto technológie.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh smernice
Článok 13a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 13a
Informácie a odborná príprava

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli 
informácie o dostupných mechanizmoch 
energetickej účinnosti a finančných 
a právnych rámcoch transparentné a aby 
sa v širokej miere a aktívne poskytovali 
všetkým aktérom na trhu vrátane 
spotrebiteľov, stavbárov, architektov, 
inžinierov, environmentálnych audítorov 
a inštalatérov stavebných prvkov, ako sa 
stanovuje v smernici 2010/31/EÚ. 
Zabezpečia tiež, aby boli banky a iné 
finančné inštitúcie informované 
o možnostiach účasti na financovaní 
opatrení na zvýšenie energetickej 
účinnosti, a to aj prostredníctvom 
vytvorenia verejno-súkromných 
partnerstiev.
2. Členské štáty vytvoria vhodné 
podmienky a stimuly pre operátorov na 
trhu, aby mohli spotrebiteľom energie 
poskytovať primerané a cielené 
informácie a rady o energetickej 
účinnosti.
3. Členské štáty vytvoria za účasti 
zainteresovaných strán vrátane miestnych 
a regionálnych orgánov vhodné programy 
informovania, zvyšovania povedomia 
a odbornej prípravy s cieľom informovať 
občanov o výhodách a praktických 
podrobnostiach prijímania opatrení 
zameraných na zvyšovanie energetickej 
účinnosti.
4. Komisia zabezpečí, aby sa vymieňali a 
v rozsiahlej miere šírili informácie 
o najlepších postupoch pri úsporách 
energie.
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Or. en

Odôvodnenie

Informovanie a odborná príprava sú kľúčom k energetickej účinnosti. Členské štáty by nemali 
mať možnosť vzdať sa zodpovednosti v tejto oblasti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh smernice
Článok 14 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

da) odstránenia regulačných 
a neregulačných prekážok využívania 
zmlúv o energetickej hospodárnosti 
a iných finančných dohôd s treťou 
stranou či služieb na účely úspory 
energie;

Or. en

Odôvodnenie

Zmluvy o energetickej hospodárnosti a finančné dohody s treťou stranou sú dôležitým 
nástrojom na získanie potrebných finančných zdrojov. Tretia strana prevezme zodpovednosť 
za potrebné investície vrátane rizík a získa čiastočný prospech z úspor. Je potrebné odstrániť 
prekážky uplatňovania tohto inovatívneho finančného nástroja. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 16a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Článok 16a
Fondy a mechanizmy financovania

1. Bez toho, aby boli dotknuté články 107 
a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, môžu členské štáty zriadiť jeden 
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alebo viac fondov na podporu 
vykonávania programov a opatrení na 
zvýšenie energetickej účinnosti a podporu 
rozvoja trhu v oblasti zlepšovania 
energetickej účinnosti. Takéto opatrenia 
môžu zahŕňať podporu vykonávania 
energetických auditov a  využívania 
finančných nástrojov na úsporu energie. 
Fondy môžu okrem iných zdrojov zahŕňať 
príjmy z aukcií v rámci systému na 
obchodovanie s emisiami.
2. Ak sú fondy určené na podporu plnenia 
opatrení na zvýšenie energetickej 
účinnosti, prístup k prostriedkom je 
podmienený skutočným dosiahnutím 
úspor energie alebo zvýšenia energetickej 
účinnosti. Takýto výsledok sa preukáže 
vhodnými prostriedkami, ako sú 
osvedčenia o energetickej hospodárnosti 
pre budovy alebo označenia energetickej 
účinnosti výrobkov.

Or. en

Odôvodnenie

Finančné stimuly sú kľúčovým nástrojom na podporu energetickej účinnosti. Členské štáty by 
sa mali nabádať k používaniu tohto nástroja. Dôkazné bremeno v prípade možnej štátnej 
pomoci by malo znášať GR pre hospodársku súťaž, a nie členské štáty. Príjmy zo systému EÚ 
na obchodovanie s emisiami sú potenciálnym zdrojom finančných prostriedkov pre členské 
štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Členský štát do 30. apríla 2014, a potom 
každé tri roky, predkladá doplňujúce 
správy s informáciou o národných 
politikách energetickej účinnosti, akčných 
plánoch, programoch a opatreniach 
uskutočnených alebo plánovaných na 
vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni na zvýšenie energetickej účinnosti 

2. Členské štáty predložia Komisii 
najneskôr do 31. decembra 2013
vnútroštátne plány energetickej účinnosti, 
v ktorých sa uvedie, ako členské štáty 
plánujú dosiahnuť národné ciele 
energetickej účinnosti uvedené v článku 3 
ods. 1. Komisia tieto plány posúdi, pričom 
ich môže zamietnuť alebo navrhnúť ich 
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s cieľom dosiahnuť národné ciele 
energetickej účinnosti uvedené v článku 3 
ods. 1. Správy sa doplnia o aktualizované 
odhady očakávanej celkovej spotreby 
primárnej energie v roku 2020, ako aj 
o odhadované úrovne spotreby primárnej 
energie v odvetviach uvedených v prílohe 
XIV bod 1.

zmenu a doplnenie. Členské štáty 
predkladajú Komisii každé dva roky 
správu o vykonávaní svojich 
vnútroštátnych plánov energetickej 
účinnosti. Správy sa doplnia
o aktualizované odhady očakávanej 
celkovej spotreby primárnej energie v roku 
2020, ako aj o odhadované úrovne spotreby 
primárnej energie v odvetviach uvedených 
v prílohe XIV bode 1.

Komisia najneskôr do 1. januára 2014
poskytne vzor ako návod pre doplňujúce 
správy. Tento vzor sa prijme v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 20 ods. 2. Doplňujúce správy 
musia v každom prípade obsahovať 
informácie uvedené v prílohe XIV.

Komisia najneskôr do 30. septembra 2013
poskytne vzor ako návod pre doplňujúce 
správy. Tento vzor sa prijme v súlade 
s konzultačným postupom uvedeným 
v článku 20 ods. 2. Doplňujúce správy 
musia v každom prípade obsahovať 
informácie uvedené v prílohe XIV. Pri 
vypracovávaní svojich vnútroštátnych 
plánov energetickej účinnosti členské 
štáty zohľadňujú nákladovo efektívne 
opatrenia v oblasti energetickej účinnosti 
a riziko úniku uhlíka. 

Or. en

Odôvodnenie

Dvojfázový prístup môže byť úspešný, iba ak členské štáty poskytnú Komisii informácie o tom, 
ako plánujú dosiahnuť vnútroštátne orientačné ciele. Komisia môže tiež zmeniť a doplniť 
návrhy, ktoré nie sú dostatočne ambiciózne. S cieľom zabrániť úniku uhlíka je potrebné 
zabezpečiť, aby sa vykonávali nákladovo efektívne opatrenia v oblasti energetickej účinnosti. 
V opačnom prípade majú členské štáty tendenciu zaťažiť energeticky náročné priemyselné 
odvetvia, a nie riešiť opatrenia na vlastnú zodpovednosť, napr. čo sa týka stimulov pre 
súkromné budovy. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 19 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia do 30. júna 2014 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade posúdenie 
uvedené v článku 3 ods. 2, po ktorom 
nasleduje, ak je to vhodné, legislatívny 
návrh, ktorým sa ustanovujú povinné 

7. Komisia do 30. júna 2013 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade posúdenie 
uvedené v článku 3 ods. 2, po ktorom 
predloží do 30. septembra 2013
legislatívny návrh, ktorým sa ustanovujú 
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národné ciele. povinné národné ciele, ak z posúdenia 
vyplýva, že Únia nesplní cieľ o viac ako 
1 %.

Or. en

Odôvodnenie

Musí sa objasniť, za akých podmienok sa bude realizovať druhá fáza dvojfázového prístupu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Príloha Ia (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha Ia
Metodika výpočtu vnútroštátnych cieľov 
energetickej účinnosti
Pri stanovovaní svojich vnútroštátnych 
cieľov v oblasti energetickej účinnosti 
členské štáty zohľadňujú nižšie stanovenú 
metodiku. Základom pre odhady spotreby 
primárnej energie do roku 2020 je model 
Primes z roku 2007. 
Metodika:
Základný odhad na rok 2020 vychádzajúci 
z modelu Primes (v Mtoe) – 20 % úspory
Môžu sa uplatniť tieto opravné 
koeficienty – cieľ zníženia v absolútnom 
vyjadrení v porovnaní s úrovňou spotreby 
primárnej energie v roku 2007:
– nesmie prekročiť 8 % v prípade skupiny 
deviatich krajín EÚ s najnižšími reálnymi 
príjmami domácností na obyvateľa 
(skupina L91),
– nesmie prekročiť 12 % v prípade 
skupiny 15 krajín, ktoré sú oprávnené na 
čerpanie prostriedkov z Kohézneho fondu 
(C15),
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– nesmie prekročiť 20 % v prípade 
ktorejkoľvek krajiny,
– nesmie byť nižší ako 8 % v prípade 
ktorejkoľvek krajiny, ktorá nie je 
oprávnená na čerpanie prostriedkov 
z Kohézneho fondu (EÚ 27 okrem C152),
– musí byť najmenej 5 % v prípade 
ktorejkoľvek krajiny, ktorá je oprávnená 
na čerpanie prostriedkov z Kohézneho 
fondu (C15),
– nesmie predstavovať absolútne zvýšenie 
spotreby energie o viac než 5 %.
__________________
1 Do skupiny L9 patria Bulharsko, Česká 
republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, 
Maďarsko, Poľsko, Rumunsko 
a Slovensko, pozri Eurostat, Statistics in 
Focus, 16/2011.
2 Krajiny C15:  krajiny L9 a Cyprus, 
Grécko, Malta, Portugalsko, Slovinsko 
a Španielsko.

Or. en

Odôvodnenie

Pri stanovovaní vnútroštátnych orientačných cieľov je potrebné vziať do úvahy, že môže 
nastať prípad, keď sa situácia nezmení. Členské štáty s nízkou životnou úrovňou a vysokým 
hospodárskym rastom si musia stanoviť menej ambiciózne ciele, keďže je potrebné napríklad 
rešpektovať želanie obyvateľov žiť vo vlastnom byte. V modeli Primes Európskej komisie sa 
zohľadňuje táto okolnosť. Na druhej strane sa z modelu Primes niekedy vygenerujú pre 
menšinu krajín príliš vysoké hodnoty. Preto sa musia na základe hospodárskej situácie 
stanoviť opravné koeficienty.


