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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európska rada zdôraznila vo februári 2011, že „cieľ zvýšiť energetickú efektívnosť do roku 
2020 o 20 %, ktorý v súčasnosti nevyzerá reálne, sa musí dosiahnuť. Vyžaduje si to odhodlané 
konanie v snahe zúročiť značný potenciál na dosiahnutie väčších úspor energie, pokiaľ ide 
o budovy, dopravu, výrobky a výrobné procesy.“

Jadro politiky energetickej účinnosti EÚ musia tvoriť budovy, pretože k takmer 40 % 
konečnej spotreby energie (a 36 % emisií skleníkových plynov) dochádza v domoch, 
kanceláriách, predajniach a iných budovách. Okrem toho budovy predstavujú po 
energetickom odvetví druhý najväčší nevyužitý potenciál úspor energie z hľadiska nákladovej 
efektívnosti.

Nákladovo efektívny potenciál v oblasti úspor energie vo vzťahu k budovám (t.j. bytových i 
nebytových budov) sa odhaduje na 65 Mtoe1, čo zodpovedá potrebe kumulovaných investícií 
vo výške približne 587 miliárd EUR na obdobie 2011 – 2020. Toto sa premieta do potreby 
investícií vo výške približne 60 miliárd EUR ročne, ak sa má tento potenciál úspor využiť.

Spravodajkyňa preto odporúča, aby bola členským štátom a regiónom poskytnutá flexibilita 
pri rozhodovaní o tom, či chcú sústrediť svoje investície do energetickej účinnosti vo 
verejných infraštruktúrach a/alebo v odvetví bývania.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako 
gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) V článku 174 Zmluvy sa stanovuje, že 
Únia by mala rozvíjať a uskutočňuje 
činnosti vedúce k posilneniu svojej
hospodárskej, sociálnej a územnej 

(1) V článku 174 Zmluvy sa stanovuje, že 
Únia by mala rozvíjať a uskutočňuje 
činnosti vedúce k posilneniu jej
hospodárskej, sociálnej a územnej 

                                               
1 pozri konzultačný dokument Komisie s názvom Financial support for Energy efficiency in buildings (Finančná 
podpora energetickej účinnosti budov); Eichhammer, W. et al.: Study on the Energy Savings Potentials in EU 
Member States, Candidate Countries and EEA Countries (Štúdia o potenciáli energetických úspor v členských 
štátoch EÚ, kandidátskych krajinách a krajinách EHP). 2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How 
to triple the impact of energy saving policies in Europe. (Úspory energie v roku 2020 – Ako strojnásobiť dosah 
politík v oblasti úspor energie v Európe). Správa pre Európsku nadáciu pre klímu, 2010.
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súdržnosti. Kohézny fond by mal preto 
slúžiť ako zdroj financií na projekty 
v oblasti životného prostredia a na 
dopravnú infraštruktúru transeurópskej 
dopravnej siete.

súdržnosti. Kohézny fond by mal preto 
slúžiť ako zdroj financií na projekty 
v oblasti životného prostredia a na 
dopravnú infraštruktúru transeurópskej 
dopravnej siete a v oblastiach týkajúcich 
sa trvalo udržateľného rozvoja, ktoré 
jasne ponúkajú prínos pre životné 
prostredie, ako je napríklad energetická 
účinnosť a energia z obnoviteľných 
zdrojov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a)  Ciele energetickej účinnosti možno 
najlepšie dosiahnuť zahrnutím čo 
najväčšieho počtu verejných aj 
súkromných strán a zameraním sa na 
dosiahnutie pákových efektov, tvorbu 
pracovných miest a prispievanie k 
ekologickejšiemu rastu v súlade s cieľom 
konkurencieschopnej a udržateľnej 
Európy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(a) investície do životného prostredia 
vrátane oblastí súvisiacich s trvalo 
udržateľným rozvojom a energetikou, ktoré 
predstavujú prínos pre životné prostredie;

(a) investície do životného prostredia 
vrátane oblastí súvisiacich s trvalo 
udržateľným rozvojom a energetikou, ktoré 
predstavujú prínos pre životné prostredie 
a ktoré prispievajú k znižovaniu emisií 
CO2;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
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Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(ca) technickú pomoc na rozvoj 
budovania kapacít v rámci riadenia miest.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 1 – písmeno cb (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(cb) technickú pomoc na dosiahnutie 
cieľov stratégie Európa 2020 
a inteligentných „špecialít“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(b) znižovanie emisií skleníkových plynov 
v zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje 
smernica 2003/87/ES;

(b) investície, ktorých cieľom je
znižovanie emisií skleníkových plynov z 
činností, na ktoré sa vzťahuje príloha 1
smernice 2003/87/ES;

Odôvodnenie
Jasnejšie znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(c) bývanie. (c) bývanie s výnimkou podporovania 
energetickej účinnosti a využívania 
energie z obnoviteľných zdrojov. 
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Odôvodnenie

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 3 písm. a) bodu iii).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

i) propagáciou produkcie a distribúcie 
obnoviteľných zdrojov energie;

i) propagáciou produkcie a distribúcie 
obnoviteľných zdrojov energie 
a informačných technológií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) podporou energetickej efektívnosti 
a používaním obnoviteľnej energie vo 
verejných infraštruktúrach;

iii) podporou energetickej efektívnosti 
a používaním obnoviteľnej energie vo 
verejných infraštruktúrach a v sektore 
bývania;

Odôvodnenie

V tomto bode je potrebná väčšia flexibilita vo vzťahu k investičným prioritám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iv) vývojom inteligentných distribučných 
systémov s nízkym napätím;

iv) vývojom inteligentných distribučných 
systémov s nízkym a stredným napätím;
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

v) propagáciou nízkouhlíkových stratégií 
pre mestské oblasti;

v) propagáciou nízkouhlíkových stratégií 
pre všetky typy území, najmä pre mestské 
oblasti, vrátane propagácie udržateľnej 
mestskej mobility, čistej verejnej dopravy 
a adaptačných opatrení, ktorých cieľom je 
zmiernenie zmeny klímy;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod ia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

ia) podporou obnovy vodnej 
infraštruktúry s cieľom dosiahnuť vyššiu 
úroveň efektívneho využívania zdrojov, 
a to najmä v historických mestách, kde sa 
počas distribúcie stráca značné množstvo 
vody;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod iia (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iia) podporou inovácií v odvetví 
vodohospodárstva a zavedením novej 
technológie na kontrolu zdrojov 
podzemnej vody;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod iii
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iii) ochranou a obnovou biodiverzity, aj 
prostredníctvom „zelených infraštruktúr“;

iii) ochranou a obnovou biodiverzity, aj 
prostredníctvom „zelených infraštruktúr“ 
a sústavy Natura 2000;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iv) zlepšením mestského prostredia vrátane 
oživenia opustených priemyselných 
areálov a znížením znečistenia vzduchu;

iv) zlepšením mestského prostredia vrátane 
oživenia opustených priemyselných 
areálov, znížením znečistenia vzduchu 
a prostredníctvom opatrení zameraných 
na ochranu a zachovanie historického 
a kultúrneho dedičstva;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno c – bod iva (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iva) rozvíjaním a podporovaním 
poskytovania environmentálnych služieb, 
podporovaním zlepšenia výsledkov 
v oblasti životného prostredia a účinného 
využívania zdrojov v MSP a vo verejnom 
sektore;

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno d – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(d) propagácia trvalo udržateľnej dopravy 
a odstránenie problematických miest 

(d) propagácia intermodálnej trvalo 
udržateľnej dopravy a mobility so 
zameraním sa na odstránenie 
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v kľúčových sieťových infraštruktúrach: problematických miest a na doplnenie 
chýbajúcich cezhraničných spojení
v udržateľných a intermodálnych 
dopravných infraštruktúrach:

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

e) zvyšovanie inštitucionálnej kapacity 
a účinnej verejnej správy posilnením 
inštitucionálnej kapacity a účinnosti 
verejných správ a verejných služieb 
spojených s implementáciou Kohézneho 
fondu.

e) zvyšovanie inštitucionálnej kapacity 
a účinnej verejnej správy posilnením 
inštitucionálnej kapacity, inovačnej 
kapacity a účinnosti verejných správ 
a verejných služieb spojených 
s implementáciou Kohézneho fondu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh nariadenia
Príloha 1
Text predložený Komisiou

JEDNOTKA NÁZOV

Životné 
prostredie

Tuhý odpad tony Dodatočná kapacita recyklácie odpadu
Dodávka vody osoby Počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody

m3 Odhadované zníženie úniku vody z vodovodnej siete

Čistenie 
odpadových 

vôd

populačný 
ekvivalent

Počet obyvateľov so zlepšeným čistením odpadových 
vôd

Prevencia 
a riadenie rizík

osoby Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia 
protipovodňovej ochrany

osoby Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia ochrany pred 
lesnými požiarmi a iné ochranné opatrenia

Rekultivácia 
pôdy

hektáre Celkový povrch rekultivovanej pôdy
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Zástavba pôdy hektáre Zmena v zastavanej pôde z dôvodu stavebnej činnosti

Príroda 
a biodiverzita

hektáre Povrchová rozloha habitatov v lepšom stave ochrany

Energetika 
a zmena klímy
Obnoviteľné 

zdroje
MW Dodatočná kapacita výroby energie z obnoviteľných 

zdrojov
Energetická 
efektívnosť

domácnosti Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa 
spotreby energie

kWh/rok Zníženie primárnej spotreby energie vo verejných 
budovách

používatelia Počet dodatočných používateľov energie napojených na 
inteligentné siete

Zníženie 
emisií 

skleníkových 
plynov

tony CO2eq Odhadované zníženie emisií skleníkových plynov 
v ekvivalentoch CO2

Doprava
Železnica km Celková dĺžka novej železničnej trate

km Celková dĺžka rekonštruovanej alebo zrenovovanej 
železničnej trate

Cesty km Celková dĺžka novovybudovaných ciest
km Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných 

ciest
Mestská 

hromadná 
doprava

cesty 
cestujúcich

Nárast ciest cestujúcich, ktorí využívajú podporenú 
službu mestskej hromadnej dopravy

Vnútrozemské 
vodné cesty

tony-km Zvýšenie nákladu prepravovaného na zlepšených 
vnútrozemských vodných cestách
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Amendment

JEDNOTKA NÁZOV
Životné 

prostredie
Tuhý odpad tony Dodatočná kapacita recyklácie odpadu

Dodávka vody osoby Počet obyvateľov so zlepšenou dodávkou vody
m3 Odhadované zníženie úniku vody z vodovodnej siete

Čistenie 
odpadových 

vôd

populačný 
ekvivalent

Počet obyvateľov so zlepšeným čistením odpadových 
vôd

Environmentál
ne služby

počet Počet MSP a verejných orgánov využívajúcich služby v 
oblasti environmentálnej výkonnosti 

Prevencia 
a riadenie rizík

osoby Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia 
protipovodňovej ochrany

osoby Počet obyvateľov využívajúcich opatrenia ochrany pred 
lesnými požiarmi a iné ochranné opatrenia

Rekultivácia 
pôdy

hektáre Celkový povrch rekultivovanej pôdy

Zástavba pôdy hektáre Zmena v zastavanej pôde z dôvodu stavebnej činnosti
Príroda 

a biodiverzita
hektáre Povrchová rozloha habitatov v lepšom stave ochrany

Energetika 
a zmena klímy
Obnoviteľné 

zdroje
MW Dodatočná kapacita výroby energie z obnoviteľných 

zdrojov
% Podiel obnoviteľných zdrojov energie na konečnej 

spotrebe energie
Energetická 
efektívnosť

domácnosti Počet domácností so zlepšenou klasifikáciou podľa 
spotreby energie

kWh/rok Zníženie primárnej spotreby energie vo verejných 
budovách

tony 
ekvivalentu 

ropy

Hrubá spotreba energie podľa jednotlivých odvetví

používatelia Počet dodatočných používateľov energie napojených na 
inteligentné siete

Zníženie emisií 
skleníkových 

plynov

tony CO2eq Odhadované zníženie emisií skleníkových plynov 
v ekvivalentoch CO2

Doprava
Železnica km Celková dĺžka novej železničnej trate

km Celková dĺžka rekonštruovanej alebo zrenovovanej 
železničnej trate



PE486.189v02-00 12/13 AD\905586SK.doc

SK

Cesty km Celková dĺžka novovybudovaných ciest
km Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných 

ciest
Mestská 

hromadná 
doprava

cesty 
cestujúcich

Nárast ciest cestujúcich, ktorí využívajú podporenú 
službu mestskej hromadnej dopravy

Vnútrozemské 
vodné cesty

tony-km Zvýšenie nákladu prepravovaného na zlepšených 
vnútrozemských vodných cestách
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