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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
–

Návrh na zamietnutie

Európsky parlament zamieta návrh 
Komisie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Herbert Reul

Návrh legislatívneho uznesenia
Citácia 4

Návrh legislatívneho uznesenia Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– so zreteľom na odôvodnené 
stanovisko/stanoviská predložené na 
základe Protokolu (č. 2) o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality [názov 
(názvy) komory (komôr)/parlamentu 
(parlamentov)], ktoré tvrdí (ktoré tvrdia), 
že návrh legislatívneho aktu nie je 
v súlade so zásadou subsidiarity,

– so zreteľom na odôvodnené 
stanovisko/stanoviská predložené na 
základe Protokolu (č. 2) o uplatňovaní 
zásad subsidiarity a proporcionality [názov 
(názvy) komory (komôr)/parlamentu 
(parlamentov)], v ktorých sú vyjadrené 
závažné pochybnosti o zlučiteľnosti 
legislatívneho aktu so zásadou 
subsidiarity,

Or. de

Odôvodnenie

Odôvodnené stanoviská národných parlamentov sa musia brať do úvahy, a túto skutočnosť 
treba aj uviesť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Herbert Reul

Návrh smernice
Citácia 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

– po predložení návrhu legislatívneho aktu 
národným parlamentom,

– po predložení návrhu legislatívneho aktu 
národným parlamentom a po zohľadnení 
sčasti závažných pochybností v súvislosti 
s dodržaním zásad proporcionality 
a subsidiarity vyjadrených 
v odôvodnených stanoviskách,

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Európska únia stojí pred 
bezprecedentnými výzvami vyplývajúcimi 
zo zvýšenej závislosti na dovoze energie 
a obmedzených zdrojov energie, ako aj 
potrebou obmedziť zmenu klímy 
a prekonať ekonomickú krízu.
Energetická účinnosť je cenným 
prostriedkom na riešenie týchto 
problémov. Zlepšuje sa ňou bezpečnosť 
zásobovania Únie znížením spotreby 
primárnej energie a znížením dovozu 
energie. Prispieva k zníženiu emisií 
skleníkových plynov nákladovo 
efektívnym spôsobom, a tým k zmierneniu 
zmeny klímy. Prechodom na energeticky 
účinnejšie hospodárstvo by sa malo tiež 
zrýchliť rozširovanie inovatívnych 
technologických riešení a zlepšiť 
konkurencieschopnosť priemyslu 
v Európskej únii, podporiť hospodársky 
rast a vytvárať kvalitné pracovné miesta 
v niekoľkých odvetviach súvisiacich 
s energetickou účinnosťou.

(1) Európska únia stojí pred veľkými
výzvami, ktoré v neposlednom rade 
nevyplývajú len z hlbokej nedôvery voči 
bridlicovému plynu, z odmietania dovozu 
ropných produktov získavaných z ropných 
pieskov, z odklonu od používania 
domáceho uhlia a z týmto spôsobenej 
zvýšenej závislosti od dovozu energie 
z neistých tretích štátov, ako ani zo 
zmenšovania zdrojov energie. Energetická 
účinnosť je jedným z viacerých užitočných 
nástrojov na riešenie týchto problémov, 
keďže je vhodná na to, aby prerušila 
spojitosť medzi hospodárskym rastom 
a nárastom dopytu po energii. Prechodom 
na energeticky účinnejšie hospodárstvo by 
sa malo tiež zrýchliť rozširovanie 
inovatívnych technologických riešení bez 
toho, aby pritom boli zvýhodňovaní 
jednotliví výrobcovia alebo poskytovatelia, 
a zlepšiť konkurencieschopnosť priemyslu 
v Európskej únii, podporiť hospodársky 
rast a vytvárať kvalitné pracovné miesta 
v niekoľkých odvetviach súvisiacich 
s energetickou účinnosťou.
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Európska únia stojí pred 
bezprecedentnými výzvami vyplývajúcimi 
zo zvýšenej závislosti na dovoze energie a 
obmedzených zdrojov energie, ako aj 
potrebou obmedziť zmenu klímy a 
prekonať ekonomickú krízu. Energetická 
účinnosť je cenným prostriedkom na 
riešenie týchto problémov. Zlepšuje sa ňou 
bezpečnosť zásobovania Únie znížením 
spotreby primárnej energie a znížením 
dovozu energie. Prispieva k zníženiu emisií 
skleníkových plynov nákladovo 
efektívnym spôsobom, a tým k zmierneniu 
zmeny klímy. Prechodom na energeticky 
účinnejšie hospodárstvo by sa malo tiež 
zrýchliť rozširovanie inovatívnych 
technologických riešení a zlepšiť 
konkurencieschopnosť priemyslu v 
Európskej únii, podporiť hospodársky rast 
a vytvárať kvalitné pracovné miesta v 
niekoľkých odvetviach súvisiacich s 
energetickou účinnosťou.

(1) Európska únia stojí pred 
bezprecedentnými výzvami vyplývajúcimi 
zo zvýšenej závislosti na dovoze energie 
a obmedzených zdrojov energie, ako aj 
potrebou obmedziť zmenu klímy a 
prekonať ekonomickú krízu. Energetická 
účinnosť je cenným prostriedkom na 
riešenie týchto problémov. Zlepšuje sa ňou 
bezpečnosť zásobovania Únie znížením 
spotreby primárnej energie a znížením 
dovozu energie. Prispieva k zníženiu emisií 
skleníkových plynov nákladovo 
efektívnym spôsobom, a tým k zmierneniu 
zmeny klímy. Je kľúčovým nástrojom na 
zachovanie cenovej dostupnosti energie 
pre všetkých spotrebiteľov a v boji proti 
energetickej chudobe. Prechodom na 
energeticky účinnejšie hospodárstvo by sa 
malo tiež zrýchliť rozširovanie 
inovatívnych technologických riešení a 
zlepšiť konkurencieschopnosť priemyslu v 
Európskej únii, podporiť hospodársky rast 
a vytvárať kvalitné pracovné miesta v 
niekoľkých odvetviach súvisiacich s 
energetickou účinnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Odôvodnenie 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Európska únia stojí pred 
bezprecedentnými výzvami vyplývajúcimi 
zo zvýšenej závislosti na dovoze energie a 
obmedzených zdrojov energie, ako aj 
potrebou obmedziť zmenu klímy a 
prekonať ekonomickú krízu. Energetická 
účinnosť je cenným prostriedkom na 
riešenie týchto problémov. Zlepšuje sa ňou 
bezpečnosť zásobovania Únie znížením 
spotreby primárnej energie a znížením 
dovozu energie. Prispieva k zníženiu emisií 
skleníkových plynov nákladovo 
efektívnym spôsobom, a tým k zmierneniu 
zmeny klímy. Prechodom na energeticky 
účinnejšie hospodárstvo by sa malo tiež 
zrýchliť rozširovanie inovatívnych 
technologických riešení a zlepšiť 
konkurencieschopnosť priemyslu v 
Európskej únii, podporiť hospodársky rast 
a vytvárať kvalitné pracovné miesta v 
niekoľkých odvetviach súvisiacich s 
energetickou účinnosťou.

(1) Európska únia stojí pred 
bezprecedentnými výzvami vyplývajúcimi 
zo zvýšenej závislosti na dovoze energie a 
obmedzených zdrojov energie, ako aj 
potrebou obmedziť zmenu klímy a 
prekonať ekonomickú krízu. Energetická 
účinnosť je cenným prostriedkom na 
riešenie týchto problémov bez toho, aby sa 
tým bránilo hospodárskej činnosti.
Zlepšuje sa ňou bezpečnosť zásobovania 
Únie znížením spotreby primárnej energie 
a znížením dovozu energie. Prispieva k 
zníženiu emisií skleníkových plynov 
nákladovo efektívnym spôsobom, a tým k 
zmierneniu zmeny klímy. Prechodom na 
energeticky účinnejšie hospodárstvo by sa 
malo tiež zrýchliť rozširovanie 
inovatívnych technologických riešení a 
zlepšiť konkurencieschopnosť priemyslu v 
Európskej únii, podporiť hospodársky rast 
a vytvárať kvalitné pracovné miesta v 
niekoľkých odvetviach súvisiacich s 
energetickou účinnosťou.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Pri dosahovaní týchto cieľov treba 
zohľadňovať medzinárodnú 
konkurencieschopnosť Únie. Absolútnou 
nevyhnutnosťou je účinnosť pri 
vykonávaní. Administratívne zaťaženie 
verejných orgánov a súkromného sektora 
treba obmedziť na minimum. Zvlášť 
v časoch, keď je situácia v oblasti 
verejných financií napätá, musia náklady 
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ostať trvalo udržateľné. Treba zabrániť 
deindustrializácii Únie, a to v prípade 
núdze aj zdaňovaním dovozu z tretích 
krajín, ktorých podniky nie sú dostatočne 
odhodlané dosiahnuť úspory energie 
a energetickú účinnosť. Podmienky 
uvedené v tejto smernici nesmú viesť 
k nárastu energetickej chudoby 
obyvateľstva Únie.

Or. de

Odôvodnenie

Ciele tejto smernice možno vlastne dosiahnuť len za predpokladu, že sa zachová 
medzinárodná konkurencieschopnosť EÚ, a že počiatočné náklady vrátane nákladov 
spôsobených administratívnym zaťažením ostanú pre štáty, hospodárstvo a občanov dostupné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Romana Jordan Cizelj, Lena Kolarska-
Bobińska, Vladimir Urutchev, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Paul Rübig, Werner 
Langen, Ioannis A. Tsoukalas, Jan Březina, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť v 
Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 % 
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. To 
predstavuje zníženie spotreby primárnej 
energie v objeme 368 Mtoe v roku 2020.

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť v 
Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 % 
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. To 
predstavuje zníženie spotreby primárnej 
energie Únie v objeme 368 Mtoe v roku 
2020, alebo zvýšenie energetickej 
náročnosti Únie na 104 ton ekvivalentu 
ropy na milión eur HDP vyjadreného 
v cenách z roku 2005. V spojitosti 
s ďalšími existujúcimi opatreniami 
v oblasti právnych predpisov (napríklad 
systémom na obchodovanie s emisiami, 
smernicou o obnoviteľných zdrojoch 
energie, smernicou o ekodizajne atď.) 
predstavuje táto smernica dôležitý nástroj 
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na splnenie tohto cieľa.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť 
v Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 % 
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. To 
predstavuje zníženie spotreby primárnej 
energie v objeme 368 Mtoe v roku 2020.

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť 
v Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 % 
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. Zníženie 
spotreby primárnej energie Únie o 20 % 
zodpovedá absolútnemu zníženiu spotreby 
primárnej energie v objeme 368 Mtoe 
v roku 2020 alebo nutnosti dosiahnuť 
energetickú náročnosť vo výške 104 Mtoe 
na milión eur HDP, ktorá by naproti tomu 
zodpovedala nárastu energetickej 
účinnosti vo výške 37 %.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Adam Gierek

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť v 
Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 %
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. To 
predstavuje zníženie spotreby primárnej 

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť v 
Únii o 20 % v záujme splnenia
maximálneho cieľa úspory spotreby 
primárnej energie Únie do roku 2020 v 
porovnaní s prognózami. Mohlo by to 
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energie v objeme 368 Mtoe v roku 2020. znamenať celkové zníženie spotreby 
primárnej energie Únie ako celku v 
objeme 368 Mtoe v roku 2020, avšak treba 
zároveň zohľadniť osobitosti spotreby 
energie v jednotlivých členských štátoch; 
dôležitá je tiež otázka skladby 
energetického mixu v členských štátoch.

Or. pl

Odôvodnenie

Potreba znížiť spotrebu energie v EÚ o 20 % nemôže znamenať úmerné zníženie o túto 
hodnotu vo všetkých členských štátoch. V niektorých štátoch to môže byť viac, v iných menej.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Daniel Caspary

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť 
v Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 % 
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. To 
predstavuje zníženie spotreby primárnej 
energie v objeme 368 Mtoe v roku 20201.

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť 
v Únii, aby sa spolu s inými opatreniami 
(vrátane ETS, intenzívnejšie využívanie 
obnoviteľných energií, ekodizajn) 
dosiahol cieľ úspory 20 % spotreby 
primárnej energie Únie do roku 2020 
v porovnaní s prognózami. To predstavuje 
zníženie spotreby primárnej energie
v objeme 368 Mtoe v roku 2020. Tento 
cieľ treba prispôsobiť v súlade 
s hospodárskym vývojom.1

______________ _____________
1 Prognózy z roku 2007 uvádzali spotrebu 
primárnej energie v roku 2020 v objeme 
1842 Mtoe. Zníženie o 20 % znamená 
1474 miliónov ton v roku 2020, t. j. 
zníženie v objeme 368 miliónov ton 
v porovnaní s prognózami.

1 Prognózy z roku 2007 uvádzali spotrebu 
primárnej energie v roku 2020 v objeme 
1842 Mtoe. Zníženie o 20 % znamená 
1474 miliónov ton v roku 2020, t. j. 
zníženie v objeme 368 miliónov ton 
v porovnaní s prognózami. To by 
zodpovedalo cieľu energetickej náročnosti 
vo výške 104 Mtoe primárnej 
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energie/milión eur.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť 
v Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 % 
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. To 
predstavuje zníženie spotreby primárnej 
energie v objeme 368 Mtoe v roku 2020.

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť 
v Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 % 
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. Aj keby 
Rada upustila od stanovenia absolútneho 
a záväzného cieľa, predstavovalo by to 
zníženie spotreby primárnej energie 
v objeme 368 Mtoe v roku 2020.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Fiona Hall

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť v 
Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 % 
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. To 
predstavuje zníženie spotreby primárnej 
energie v objeme 368 Mtoe v roku 2020.

(2) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady z 8. a 9. marca 2007 sa zdôraznilo, že 
je potrebné zvýšiť energetickú účinnosť v 
Únii na dosiahnutie cieľa úspory 20 % 
spotreby primárnej energie Únie do roku 
2020 v porovnaní s prognózami. To 
predstavuje zníženie spotreby primárnej 
energie v objeme 368 Mtoe v roku 2020 a 
celkovej spotreby primárnej energie v Únii 
v objeme 1474 Mtoe v roku 2020.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Vicky Ford

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2 a) Na účely výpočtu úspor energetickej 
účinnosti treba konštatovať, že 20 % cieľ 
EÚ, ktorý má podľa plánu predstavovať 
úspory energetickej účinnosti vo výške 
368 miliónov ton ekvivalentu ropy, by 
mohol byť vyjadrený aj ako energetická 
účinnosť vo výške 104 toe na milión eur 
HDP (v cenách z roku 2005) v roku 2020. 
Mohlo by sa to rozdeliť nasledujúcim 
spôsobom: 139 toe spotrebovaných v 
priemysle na milión eur pridanej hodnoty 
priemyslu (v porovnaní so 160 toe v roku 
2009) a úspory energie vo výške 269 Mtoe 
v ostatných odvetviach.

Or. en

Odôvodnenie

Informácie poskytla Európska komisia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Daniel Caspary

Návrh smernice
Odôvodnenie 2a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2a) So zreteľom na to, že toto predstavuje 
zvýšenie účinnosti energetickej 
produktivity o 37 % v porovnaní s rokom 
2005.
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady zo 17. júna 2010 sa potvrdil cieľ 
energetickej účinnosti ako jeden 
z hlavných cieľov novej stratégie EÚ na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu (stratégia Európa 
2020). V rámci tohto procesu a s cieľom 
realizovať tento cieľ na vnútroštátnej 
úrovni sú členské štáty povinné stanoviť 
národné ciele v úzkej spolupráci 
s Komisiou a uviesť vo svojich národných 
programoch reforiem spôsob, ako ich chcú 
dosiahnuť.

(3) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady zo 17. júna 2010 sa potvrdil cieľ 
energetickej účinnosti ako jeden 
z hlavných cieľov novej stratégie EÚ na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu (stratégia Európa 
2020). V rámci tohto procesu a s cieľom 
realizovať tento cieľ na vnútroštátnej 
úrovni sú členské štáty povinné stanoviť 
národné ciele v úzkej spolupráci 
s Komisiou a uviesť vo svojich národných 
programoch reforiem spôsob, ako ich chcú 
dosiahnuť. Komisia pritom musí dbať na 
to, aby sa pri realizácii cieľov dosiahla 
podobná úroveň energetickej účinnosti 
medzi členskými štátmi EÚ a aby sa 
nestalo, že jednotlivé členské štáty 
dosiahnu pokrok samy, čím sa takto ešte 
viac prehĺbia rozdiely v rámci EÚ.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Adam Gierek

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady zo 17. júna 2010 sa potvrdil cieľ 
energetickej účinnosti ako jeden z 
hlavných cieľov novej stratégie EÚ na 

(3) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady zo 17. júna 2010 sa potvrdil skutočný
cieľ energetickej účinnosti, založený na 
jednotkových ukazovateľoch, napríklad 
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zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu (stratégia Európa 
2020). V rámci tohto procesu a s cieľom 
realizovať tento cieľ na vnútroštátnej 
úrovni sú členské štáty povinné stanoviť 
národné ciele v úzkej spolupráci s 
Komisiou a uviesť vo svojich národných 
programoch reforiem spôsob, ako ich chcú 
dosiahnuť.

na ukazovateli „na obyvateľa“, ako jeden 
z hlavných cieľov novej stratégie EÚ na 
zabezpečenie inteligentného, udržateľného 
a inkluzívneho rastu podporovaného 
inováciami (stratégia Európa 2020). V 
rámci tohto procesu a s cieľom realizovať 
tento cieľ na vnútroštátnej úrovni sú 
členské štáty povinné stanoviť národné 
odvetvové ciele v úzkej spolupráci s 
Komisiou a uviesť vo svojich národných 
programoch reforiem spôsob, ako ich chcú 
dosiahnuť.

Or. pl

Odôvodnenie

Udržateľný rast účinnosti možno dosiahnuť jedine zavádzaním inovatívnych technológií, a nie 
mechanickým obmedzovaním spotreby energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3 a) Ciele energetickej účinnosti možno 
najlepšie splniť vtedy, ak sa zapojí čo 
najväčší počet verejných i súkromných 
subjektov. Vyvolá sa silný pákový efekt, 
vytvoria sa pracovné miesta a podporí sa 
ekologickejší rast na ceste k vytvoreniu 
konkurencieschopnej a udržateľnej 
Európy.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Daniel Caspary

Návrh smernice
Odôvodnenie 4
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) V oznámení Komisie o Energii 2020 sa 
energetická účinnosť uvádza ako základný 
prvok energetickej stratégie EÚ pre rok 
2020 a vymedzuje sa potreba novej 
stratégie energetickej účinnosti, ktorá 
umožní všetkým členským štátom oddeliť 
využívanie energie od hospodárskeho 
rastu.

(4) V oznámení Komisie o Energii 2020 sa 
energetická účinnosť uvádza ako jedna 
z priorít energetickej stratégie EÚ pre rok 
2020 a vymedzuje sa potreba novej 
stratégie energetickej účinnosti, ktorá 
umožní všetkým členským štátom oddeliť 
využívanie energie od hospodárskeho 
rastu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vo svojom uznesení z 15. decembra 
2010 o revízii akčného plánu energetickej 
účinnosti Európsky parlament vyzval 
Komisiu, aby do svojho zrevidovaného 
akčného plánu energetickej účinnosti 
zahrnula opatrenia na odstránenie 
nedostatkov na účely dosiahnutia 
celkového cieľa EÚ v oblasti energetickej 
účinnosti v roku 2020.

(5) Vo svojom uznesení z 15. decembra 
2010 o revízii akčného plánu energetickej 
účinnosti Európsky parlament vyzval 
Komisiu, aby do svojho zrevidovaného 
akčného plánu energetickej účinnosti 
zahrnula opatrenia na odstránenie 
predpokladaných nedostatkov na účely 
dosiahnutia celkového cieľa EÚ v oblasti 
energetickej účinnosti v roku 2020. Nové 
údaje a poznatky svedčia o tom, že 
nedostatkov je výrazne menej, ako sa to 
predpokladalo ešte v polovici roku 2011.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Daniel Caspary

Návrh smernice
Odôvodnenie 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vo svojom uznesení z 15. decembra 
2010 o revízii akčného plánu energetickej 
účinnosti Európsky parlament vyzval 
Komisiu, aby do svojho zrevidovaného 
akčného plánu energetickej účinnosti 
zahrnula opatrenia na odstránenie 
nedostatkov na účely dosiahnutia 
celkového cieľa EÚ v oblasti energetickej 
účinnosti v roku 2020.

(5) Vo svojom uznesení z 15. decembra 
2010 o revízii akčného plánu energetickej 
účinnosti Európsky parlament vyzval 
Komisiu, aby do svojho zrevidovaného 
akčného plánu energetickej účinnosti 
zahrnula opatrenia na odstránenie 
nedostatkov na účely dosiahnutia 
celkového cieľa EÚ v oblasti energetickej 
účinnosti v roku 2020; tieto nedostatky 
v súčasnosti predstavujú približne 204 
Mtoe z 368 Mtoe cieľových úspor.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Vo svojom uznesení z 15. decembra 
2010 o revízii akčného plánu energetickej 
účinnosti Európsky parlament vyzval 
Komisiu, aby do svojho zrevidovaného 
akčného plánu energetickej účinnosti 
zahrnula opatrenia na odstránenie 
nedostatkov na účely dosiahnutia 
celkového cieľa EÚ v oblasti energetickej 
účinnosti v roku 2020.

(5) Vo svojom uznesení z 15. decembra 
2010 o revízii akčného plánu energetickej 
účinnosti Európsky parlament vyzval 
Komisiu, aby do svojho zrevidovaného 
akčného plánu energetickej účinnosti 
zahrnula záväzný cieľ energetickej 
účinnosti spolu s opatreniami na 
odstránenie nedostatkov na účely 
dosiahnutia celkového cieľa EÚ v oblasti 
úspor energie v roku 2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Ioan Enciu

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Jednou z hlavných iniciatív stratégie 
Európa 2020 je hlavná iniciatíva „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“, ktorú prijala 
Komisia 26. januára 2011. V tejto 
iniciatíve sa označuje energetická účinnosť 
za hlavný prvok zabezpečenia 
udržateľnosti využívania zdrojov energie.

(6) Jednou z hlavných iniciatív stratégie 
Európa 2020 je hlavná iniciatíva „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“, ktorú prijala 
Komisia 26. januára 2011. V tejto 
iniciatíve sa označuje energetická účinnosť 
za hlavný prvok zabezpečenia 
udržateľnosti využívania zdrojov energie 
a zachovania konkurencieschopnosti EÚ.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Jednou z hlavných iniciatív stratégie 
Európa 2020 je hlavná iniciatíva „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“, ktorú prijala 
Komisia 26. januára 2011. V tejto 
iniciatíve sa označuje energetická účinnosť 
za hlavný prvok zabezpečenia 
udržateľnosti využívania zdrojov energie.

(6) Jednou z hlavných iniciatív stratégie 
Európa 2020 je hlavná iniciatíva „Európa 
efektívne využívajúca zdroje“, ktorú prijala 
Komisia 26. januára 2011. V tejto 
iniciatíve sa označuje energetická účinnosť 
za hlavný prvok zabezpečenia 
udržateľnosti využívania zdrojov energie 
a iných zdrojov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Adam Gierek

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady zo 4. februára 2011 sa uznalo, že EÚ 
nie je na správnej ceste k dosiahnutiu cieľa 

(7) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady zo 4. februára 2011 sa uznalo, že EÚ 
nie je na správnej ceste k dosiahnutiu cieľa 
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energetickej účinnosti a že sú potrebné 
rozhodné opatrenia na využitie značného 
potenciálu vyšších úspor energie v 
budovách, doprave, produktoch a
procesoch.

energetickej účinnosti a že sú potrebné 
rozhodné opatrenia na využitie značného 
potenciálu vyšších úspor energie 
v budovách a doprave účinnejším 
využívaním zdrojov v týchto odvetviach 
pomocou produktov a technologických 
procesov s nízkou spotrebou energie 
vrátane účinných procesov konverzie 
v energetickom odvetví.

Or. pl

Odôvodnenie

Udržateľný rast účinnosti možno dosiahnuť jedine zavádzaním inovatívnych technológií, a nie 
mechanickým obmedzovaním spotreby energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady zo 4. februára 2011 sa uznalo, že EÚ 
nie je na správnej ceste k dosiahnutiu cieľa 
energetickej účinnosti a že sú potrebné 
rozhodné opatrenia na využitie značného 
potenciálu vyšších úspor energie v 
budovách, doprave, produktoch a 
procesoch.

(7) V záveroch predsedníctva Európskej 
rady zo 4. februára 2011 sa uznalo, že EÚ 
nie je na správnej ceste k dosiahnutiu cieľa 
energetickej účinnosti a že sú potrebné 
rozhodné opatrenia na využitie značného 
potenciálu na zvýšenie energetickej 
účinnosti v budovách, doprave, 
produktoch a procesoch.
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
vzťahuje na celý text v súvislosti s 
„úsporami energie“. Jeho prijatie si 
vyžiada príslušné zmeny v celom texte.)

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas



PE475.873v01-00 18/100 AM\882686SK.doc

SK

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Komisia 8. marca 2011 prijala plán 
energetickej účinnosti na rok 2011. Tým sa 
potvrdilo, že Únia nie je na správnej ceste 
k dosiahnutiu svojho cieľa energetickej 
účinnosti. Na účely nápravy Komisia 
vymedzila sériu politík energetickej 
účinnosti a opatrení zahŕňajúcich celý 
energetický reťazec vrátane výroby, 
prenosu a distribúcie energie, vedúcu úlohu 
verejného sektora v oblasti energetickej 
účinnosti; budovy a zariadenia, priemysel, 
ako aj nutnosť umožniť konečným 
zákazníkom, aby riadili svoju spotrebu 
energie. Energetická účinnosť v odvetví 
dopravy sa zároveň zohľadnila v Bielej 
knihe o doprave prijatej 28. marca 2011. 
Najmä v rámci iniciatívy č. 26 uvedenej v 
Bielej knihe sa požadujú primerané 
normy pre emisie CO2 z vozidiel všetkých 
druhov dopravy doplnené v prípade 
potreby požiadavkami na energetickú 
účinnosť s cieľom pokryť všetky typy 
pohonných systémov.

(8) Komisia 8. marca 2011 prijala plán 
energetickej účinnosti na rok 2011. Tým sa 
potvrdilo, že Únia nie je na správnej ceste 
k dosiahnutiu svojho cieľa energetickej 
účinnosti. Na účely nápravy Komisia 
vymedzila sériu politík energetickej 
účinnosti a opatrení zahŕňajúcich celý 
energetický reťazec vrátane výroby, 
prenosu a distribúcie energie, vedúcu úlohu 
verejného sektora v oblasti energetickej 
účinnosti; budovy a zariadenia, priemysel, 
ako aj nutnosť umožniť koncovým 
odberateľom, aby riadili svoju spotrebu 
energie. V pláne bolo uvedené, že Komisia 
v roku 2013 poskytne posúdenie získaných 
výsledkov a toho, či kombinované 
programy zabezpečia dosiahnutie 20 % 
európskeho cieľa. Bolo v ňom tiež 
uvedené, že ak sa v rámci preskúmania 
zistí, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, Komisia 
navrhne právne záväzné ciele na rok 
2020.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Komisia 8. marca 2011 prijala plán 
energetickej účinnosti na rok 2011. Tým sa 
potvrdilo, že Únia nie je na správnej ceste 
k dosiahnutiu svojho cieľa energetickej 
účinnosti. Na účely nápravy Komisia 
vymedzila sériu politík energetickej 
účinnosti a opatrení zahŕňajúcich celý 

(8) Komisia 8. marca 2011 prijala plán 
energetickej účinnosti na rok 2011. Tým sa 
potvrdilo, že Únia pravdepodobne nie je na 
správnej ceste k dosiahnutiu svojho cieľa 
energetickej účinnosti. Na účely nápravy 
Komisia vymedzila sériu politík 
energetickej účinnosti a opatrení 
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energetický reťazec vrátane výroby, 
prenosu a distribúcie energie, vedúcu úlohu 
verejného sektora v oblasti energetickej 
účinnosti; budovy a zariadenia, priemysel, 
ako aj nutnosť umožniť konečným 
zákazníkom, aby riadili svoju spotrebu 
energie. Energetická účinnosť v odvetví 
dopravy sa zároveň zohľadnila v Bielej 
knihe o doprave prijatej 28. marca 2011.
Najmä v rámci iniciatívy č. 26 uvedenej 
v Bielej knihe sa požadujú primerané 
normy pre emisie CO2 z vozidiel všetkých 
druhov dopravy doplnené v prípade 
potreby požiadavkami na energetickú 
účinnosť s cieľom pokryť všetky typy 
pohonných systémov.

zahŕňajúcich celý energetický reťazec 
vrátane výroby, prenosu a distribúcie 
energie, vedúcu úlohu verejného sektora 
v oblasti energetickej účinnosti; budovy 
a zariadenia, priemysel, ako aj nutnosť 
umožniť konečným zákazníkom, aby 
riadili svoju spotrebu energie. Energetická 
účinnosť v odvetví dopravy sa zároveň 
zohľadnila v Bielej knihe o doprave prijatej 
28. marca 2011.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Adam Gierek

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Komisia 8. marca 2011 prijala aj plán 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, v 
ktorom určila, že je potrebné z tohto 
hľadiska zamerať sa viac na energetickú 
účinnosť.

(9) Komisia 8. marca 2011 prijala aj plán 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, v 
ktorom určila, že je potrebné z tohto 
hľadiska zamerať sa viac na skutočnú
energetickú účinnosť ako prostriedok 
zníženia spotreby primárnej energie.

Or. pl

Odôvodnenie

Nízkouhlíkové hospodárstvo možno dosiahnuť skutočnou účinnosťou energie, a nie 
administratívnym zavádzaním obmedzení emisií CO2.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Marita Ulvskog
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Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9 a) Dňa 22. júna 2011 sa v posúdení 
vplyvov24, ktoré predložila Európska 
komisia ukázalo, že národné záväzné ciele 
v oblasti energetickej účinnosti pre 
primárnu spotrebu energie by boli na 
zabezpečenie splnenia celkového cieľa 
úspory energie vo výške 20 % vhodnejšie 
než orientačné národné ciele v oblasti 
energetickej účinnosti. Okrem toho 
posúdenie vplyvu ukázalo, že záväzné 
ciele by umožnili väčšiu flexibilitu 
členských štátov pri navrhovaní opatrení 
v oblasti úspory energie prispôsobených 
rôznorodým podmienkam členských 
štátov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9a) Komisia okrem toho často 
zdôrazňovala, že aj zmena správania 
spotrebiteľov pri zachovaní rovnakej 
úrovne kvality života musí významne 
prispieť k úsporám energie, pokiaľ sa má 
dosiahnuť cieľ 20 %.1

__________________
1 Oznámenie Komisie z 19. októbra 2006: 
Akčný plán pre energetickú účinnosť: 
Využitie potenciálu, KOM(2006)545.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V tejto súvislosti je potrebné
aktualizovať právny rámec Únie pre 
energetickú účinnosť smernicou sledujúcou 
celkový cieľ energetickej účinnosti 
v podobe dosiahnutia úspory primárnej 
spotreby energie Únie na úrovni 20 % do 
roku 2020, a realizácie ďalšieho zvýšenia 
energetickej účinnosti po roku 2020. Na 
tieto účely by sa mal vytvoriť spoločný 
rámec na podporu energetickej účinnosti 
v rámci Únie a mali by sa stanoviť 
konkrétne opatrenia na implementáciu 
niektorých návrhov obsiahnutých v pláne 
energetickej účinnosti na rok 2011 
a dosiahnutie významného potenciálu 
úspor energie, ktorý tento plán identifikuje.

(10) V tejto súvislosti je vhodné
aktualizovať právny rámec Únie pre 
energetickú účinnosť smernicou sledujúcou 
celkový cieľ energetickej účinnosti 
v podobe dosiahnutia úspory primárnej 
spotreby energie Únie na úrovni 20 % 
alebo cieľ zodpovedajúceho zvýšenia 
energetickej produktivity do roku 2020. Na 
tieto účely by sa mal vytvoriť spoločný 
rámec na podporu úsporných 
energetických opatrení a mala by sa 
stanoviť spoločná metodika výpočtu 
úspor, ako aj kontrolné mechanizmy na 
implementáciu niektorých návrhov 
obsiahnutých v pláne energetickej 
účinnosti na rok 2011 a dosiahnutie 
významného potenciálu úspor energie, 
ktorý tento plán identifikuje. Okrem toho 
by smernica mala členské štáty upozorniť 
na nástroje, pomocou ktorých možno 
dosiahnuť úspory energie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V tejto súvislosti je potrebné 
aktualizovať právny rámec Únie pre 
energetickú účinnosť smernicou sledujúcou 
celkový cieľ energetickej účinnosti v 

(10) V tejto súvislosti je potrebné 
aktualizovať právny rámec Únie pre 
energetickú účinnosť smernicou sledujúcou 
celkový cieľ energetickej účinnosti v 
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podobe dosiahnutia úspory primárnej 
spotreby energie Únie na úrovni 20 % do 
roku 2020, a realizácie ďalšieho zvýšenia 
energetickej účinnosti po roku 2020. Na 
tieto účely by sa mal vytvoriť spoločný 
rámec na podporu energetickej účinnosti v 
rámci Únie a mali by sa stanoviť konkrétne 
opatrenia na implementáciu niektorých 
návrhov obsiahnutých v pláne energetickej 
účinnosti na rok 2011 a dosiahnutie 
významného potenciálu úspor energie, 
ktorý tento plán identifikuje.

podobe dosiahnutia úspory primárnej 
spotreby energie Únie na úrovni 20 % do 
roku 2020 a určenia ďalších cieľov 
v oblasti úspory energie pre roky 2025 a 
2030. Na tieto účely by sa mal vytvoriť 
spoločný rámec na podporu energetickej 
účinnosti v rámci Únie a mali by sa 
stanoviť konkrétne opatrenia na 
implementáciu niektorých návrhov 
obsiahnutých v pláne energetickej 
účinnosti na rok 2011 a dosiahnutie 
významného potenciálu úspor energie, 
ktorý tento plán identifikuje.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Adam Gierek

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V tejto súvislosti je potrebné 
aktualizovať právny rámec Únie pre 
energetickú účinnosť smernicou sledujúcou 
celkový cieľ energetickej účinnosti v
podobe dosiahnutia úspory primárnej 
spotreby energie Únie na úrovni 20 % do 
roku 2020, a realizácie ďalšieho zvýšenia 
energetickej účinnosti po roku 2020. Na 
tieto účely by sa mal vytvoriť spoločný 
rámec na podporu energetickej účinnosti v 
rámci Únie a mali by sa stanoviť konkrétne 
opatrenia na implementáciu niektorých 
návrhov obsiahnutých v pláne energetickej 
účinnosti na rok 2011 a dosiahnutie 
významného potenciálu úspor energie, 
ktorý tento plán identifikuje.

(10) V tejto súvislosti je potrebné 
aktualizovať právny rámec Únie pre 
energetickú účinnosť smernicou sledujúcou 
celkový 20 % cieľ energetickej účinnosti v 
záujme dosiahnutia maximálnej úspory 
primárnej spotreby energie Únie do roku 
2020 a realizácie ďalšieho zvýšenia 
energetickej účinnosti po roku 2020. Na 
tieto účely by sa mal vytvoriť spoločný 
rámec na podporu energetickej účinnosti v 
rámci Únie a mali by sa stanoviť konkrétne 
opatrenia na implementáciu niektorých 
návrhov obsiahnutých v pláne energetickej 
účinnosti na rok 2011 a dosiahnutie 
významného potenciálu úspor energie, 
ktorý tento plán identifikuje.

Or. pl

Odôvodnenie

Zvýšenie účinnosti v rámci odvetvia, a to aj o viac než 20 %, nevyhnutne neprinesie celkovú 
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úsporu vo výške 20 % v členských štátoch. Väčší význam má preto uviesť, že zvýšenie 
účinnosti by malo viesť k maximalizácii úspor energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Markus Pieper

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10) V tejto súvislosti je potrebné 
aktualizovať právny rámec Únie pre 
energetickú účinnosť smernicou sledujúcou 
celkový cieľ energetickej účinnosti
v podobe dosiahnutia úspory primárnej 
spotreby energie Únie na úrovni 20 % do 
roku 2020, a realizácie ďalšieho zvýšenia 
energetickej účinnosti po roku 2020. Na 
tieto účely by sa mal vytvoriť spoločný 
rámec na podporu energetickej účinnosti 
v rámci Únie a mali by sa stanoviť
konkrétne opatrenia na implementáciu 
niektorých návrhov obsiahnutých v pláne 
energetickej účinnosti na rok 2011 
a dosiahnutie významného potenciálu 
úspor energie, ktorý tento plán identifikuje.

(10) V tejto súvislosti je potrebné 
aktualizovať právny rámec Únie pre 
energetickú účinnosť smernicou sledujúcou 
podporu celkového cieľa v podobe 
dosiahnutia úspory primárnej spotreby 
energie Únie na úrovni 20 % do roku 2020, 
a realizácie ďalšieho zvýšenia energetickej 
účinnosti po roku 2020. Na tieto účely by 
sa mal vytvoriť spoločný rámec na podporu 
energetickej účinnosti v rámci Únie a mali 
by sa vypracovať konkrétne opatrenia na 
implementáciu niektorých návrhov 
obsiahnutých v pláne energetickej 
účinnosti na rok 2011 a dosiahnutie 
významného potenciálu úspor energie, 
ktorý tento plán identifikuje.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
cieľa znížiť spotrebu energie o 20 % do 
roku 2020 v porovnaní s prognózami a do 

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
cieľa znížiť spotrebu energie o 20 % do 
roku 2020 v porovnaní s prognózami a do 
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roku 2012 o ňom podala správu. V tomto 
rozhodnutí sa ďalej uvádza, že Komisia by 
na účely pomoci členským štátom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov mala navrhnúť 
do 31. decembra 2012 posilnené alebo 
nové opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku. Prispieva aj 
k dosiahnutiu cieľov stanovených v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, 
a to najmä znížením emisií skleníkových 
plynov z odvetvia energetiky, ako aj 
k dosiahnutiu výroby elektrickej energie 
s nulovými emisiami do roku 2050.

roku 2012 o ňom podala správu. V tomto 
rozhodnutí sa ďalej uvádza, že Komisia by 
na účely pomoci členským štátom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov mala navrhnúť 
do 31. decembra 2012 posilnené alebo 
nové opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku po vykonanom 
hodnotenia.

Or. de

Odôvodnenie

Odvetvie elektrickej energie už je súčasťou systému obchodovania s emisiami, ktorého 
podmienky budú od 1. januára 2013 výrazne prísnejšie. Zdvojenie nástrojov pre to isté 
odvetvie treba odmietnuť, a to predovšetkým preto, že by to mohlo mať za následok nežiaduce 
interakcie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
cieľa znížiť spotrebu energie o 20 % do 
roku 2020 v porovnaní s prognózami a do 
roku 2012 o ňom podala správu. V tomto 
rozhodnutí sa ďalej uvádza, že Komisia by 
na účely pomoci členským štátom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov mala navrhnúť 
do 31. decembra 2012 posilnené alebo 

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
cieľa znížiť spotrebu energie o 20 % do 
roku 2020 v porovnaní s prognózami a do 
roku 2012 o ňom podala správu. V tomto 
rozhodnutí sa ďalej uvádza, že Komisia by 
na účely pomoci členským štátom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov mala navrhnúť 
do 31. decembra 2012 posilnené alebo 
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nové opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku. Prispieva aj 
k dosiahnutiu cieľov stanovených v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, 
a to najmä znížením emisií skleníkových 
plynov z odvetvia energetiky, ako aj 
k dosiahnutiu výroby elektrickej energie 
s nulovými emisiami do roku 2050.

nové opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku.

Or. de

Odôvodnenie

Únia by sa mala zameriavať na dosiahnutie svojich cieľov do roku 2020 a nanajvýš len 
načrtnúť ciele na nasledujúce desaťročie. Rozprávať o cieľoch do roku 2050 je obyčajnou 
demagógiou. Nikto nie je schopný predpovedať technologický ani politický vývoj do roku 
2050.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
cieľa znížiť spotrebu energie o 20 % do 
roku 2020 v porovnaní s prognózami a do 
roku 2012 o ňom podala správu. V tomto 
rozhodnutí sa ďalej uvádza, že Komisia by 
na účely pomoci členským štátom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov mala navrhnúť 
do 31. decembra 2012 posilnené alebo 
nové opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku. Prispieva aj k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, a 

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
cieľa znížiť spotrebu energie o 20 % do 
roku 2020 v porovnaní s prognózami a do 
roku 2012 o ňom podala správu. V tomto 
rozhodnutí sa ďalej uvádza, že Komisia by 
na účely pomoci členským štátom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov mala navrhnúť 
do 31. decembra 2012 posilnené alebo 
nové opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku. Prispieva aj k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, a 
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to najmä znížením emisií skleníkových 
plynov z odvetvia energetiky, ako aj k 
dosiahnutiu výroby elektrickej energie s 
nulovými emisiami do roku 2050.

to nielen znížením emisií skleníkových 
plynov z odvetvia energetiky, ale aj 
podporou kogenerácie, ako 
nízkouhlíkovej alternatívy pre malé 
a stredné podniky a veľké priemyselné 
odvetvia, a zároveň prispieva aj k 
dosiahnutiu výroby elektrickej energie s 
nulovými emisiami do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Adam Gierek

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
cieľa znížiť spotrebu energie o 20 % do 
roku 2020 v porovnaní s prognózami a do 
roku 2012 o ňom podala správu. V tomto 
rozhodnutí sa ďalej uvádza, že Komisia by 
na účely pomoci členským štátom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov mala navrhnúť 
do 31. decembra 2012 posilnené alebo 
nové opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku. Prispieva aj k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, a 
to najmä znížením emisií skleníkových 
plynov z odvetvia energetiky, ako aj k 
dosiahnutiu výroby elektrickej energie s 
nulovými emisiami do roku 2050.

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
maximálneho deklarovaného zníženia 
spotreby energie v závislosti od ich 
energetického mixu do roku 2020 v 
porovnaní s prognózami a do roku 2012 o 
ňom podala správu. V tomto rozhodnutí sa 
ďalej uvádza, že Komisia by na účely 
pomoci členským štátom splniť záväzky 
Spoločenstva týkajúce sa zníženia emisií 
skleníkových plynov mala navrhnúť do 31. 
decembra 2012 posilnené alebo nové 
opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku. Prispieva aj k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, a 
to najmä znížením emisií skleníkových 
plynov z odvetvia energetiky.

Or. pl
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Odôvodnenie

Členské štáty majú rozličné potreby z hľadiska rozvoja a rozličné možnosti na znižovanie 
emisií do roku 2050.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Fiona Hall

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
cieľa znížiť spotrebu energie o 20 % do 
roku 2020 v porovnaní s prognózami a do 
roku 2012 o ňom podala správu. V tomto 
rozhodnutí sa ďalej uvádza, že Komisia by 
na účely pomoci členským štátom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov mala navrhnúť 
do 31. decembra 2012 posilnené alebo 
nové opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku. Prispieva aj k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, a 
to najmä znížením emisií skleníkových 
plynov z odvetvia energetiky, ako aj k 
dosiahnutiu výroby elektrickej energie s 
nulovými emisiami do roku 2050.

(11) V rozhodnutí o spoločnom úsilí (č. 
406/2009/ES) sa vyžaduje, aby Komisia 
posúdila pokrok Spoločenstva a jeho 
členských štátov na ceste k dosiahnutiu 
cieľa znížiť spotrebu energie o 20 % do 
roku 2020 v porovnaní s prognózami a do 
roku 2012 o ňom podala správu. V tomto 
rozhodnutí sa ďalej uvádza, že Komisia by 
na účely pomoci členským štátom splniť 
záväzky Spoločenstva týkajúce sa zníženia 
emisií skleníkových plynov mala navrhnúť 
do 31. decembra 2012 posilnené alebo 
nové opatrenia na zrýchlenie zvyšovania 
energetickej účinnosti. Táto smernica 
reaguje na túto požiadavku. Prispieva aj k 
dosiahnutiu cieľov stanovených v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050, a 
to najmä znížením emisií skleníkových 
plynov z odvetvia energetiky, ako aj k 
dosiahnutiu výroby elektrickej energie 
a vykurovania a chladenia s nulovými 
emisiami do roku 2050.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 12
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Musí sa prijať integrovaný prístup 
s cieľom využiť celý existujúci potenciál 
úspor energie, ktorý zahŕňa úspory 
v dodávkach energie a v odvetviach 
konečného využitia. Zároveň by sa mali 
posilniť ustanovenia smernice 2004/8/ES 
o podpore kogenerácie založenej na 
dopyte po využiteľnom teple na 
vnútornom trhu s energiou a smernice 
2006/32/ES o energetickej účinnosti 
konečného využitia energie 
a energetických službách.

(12) Musí sa prijať integrovaný prístup 
zohľadňujúci miestne podmienky
s cieľom využiť celý existujúci potenciál 
úspor energie, ktorý zahŕňa úspory 
v dodávkach energie a v odvetviach 
konečného využitia.

Or. de

Odôvodnenie

V záujme riadneho zohľadnenia rozmanitosti v EÚ treba dodržať zásadu subsidiarity.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Musí sa prijať integrovaný prístup s 
cieľom využiť celý existujúci potenciál 
úspor energie, ktorý zahŕňa úspory v 
dodávkach energie a v odvetviach 
konečného využitia. Zároveň by sa mali 
posilniť ustanovenia smernice 2004/8/ES o 
podpore kogenerácie založenej na dopyte 
po využiteľnom teple na vnútornom trhu s 
energiou a smernice 2006/32/ES o 
energetickej účinnosti konečného využitia 
energie a energetických službách.

(12) Musí sa prijať integrovaný prístup s 
cieľom využiť celý existujúci potenciál 
energetickej účinnosti, ktorý zahŕňa 
úspory v dodávkach energie a v odvetviach 
konečného využitia. Zároveň by sa mali 
posilniť ustanovenia smernice 2004/8/ES o 
podpore kogenerácie založenej na dopyte 
po využiteľnom teple na vnútornom trhu s 
energiou a smernice 2006/32/ES o 
energetickej účinnosti konečného využitia 
energie a energetických službách.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Krišjānis Kariņš, Cristina Gutiérrez-
Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12 a) „V správe Komisie o prioritách 
energetickej infraštruktúry na rok 2020 
a ďalšie roky – Koncepcia integrovanej 
európskej energetickej siete sa zdôrazňuje 
potreba prispôsobovať energetickú 
kapacitu veľkému množstvu aplikácií 
a technológií závislých od elektriny ako 
energetického zdroja a zachovávať 
bezpečnosť systému. Zdroje v oblasti 
dopytu, aplikácie a technológie majú 
potenciál viesť k masívnemu zníženiu 
uhlíka a vyriešiť integráciu energie 
z obnoviteľných zdrojov do energetických 
sietí. Členské štáty preto podporujú 
zapojenie zdrojov na strane dopytu, 
aplikácií a technológií, napríklad v oblasti 
reakcie na dopyt, do energetických trhov.“

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Francisco Sosa Wagner

Návrh smernice
Odôvodnenie 12a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12 a) „V správe Komisie o prioritách 
energetickej infraštruktúry na rok 2020 
a ďalšie roky – Koncepcia integrovanej 
európskej energetickej siete – sa 
zdôrazňuje potreba prispôsobovať 
energetickú kapacitu veľkému množstvu 
aplikácií a technológií závislých od 
elektriny ako energetického zdroja 
a zachovávať bezpečnosť systému. Zdroje 
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v oblasti dopytu, aplikácie a technológie 
majú potenciál viesť k masívnemu 
zníženiu uhlíka a vyriešiť integráciu 
energie z obnoviteľných zdrojov do 
energetických sietí. Členské štáty preto 
podporujú zapojenie zdrojov na strane 
dopytu, aplikácií a technológií, napríklad 
v oblasti reakcie na dopyt, do 
energetických trhov.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica má zdôrazniť zásadný význam zdrojov na strane dopytu, aplikácií a technológií na 
energetických trhoch pre splnenie cieľa 20 % úspor energie, ako aj integráciu stále väčšieho 
podielu energie z obnoviteľných zdrojov v sústave.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Claude Turmes

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych 
a európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 
politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť 
stanoviť národné ciele, schémy a 
programy energetickej účinnosti. Malo by 
byť na nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele 
na ich území majú byť záväzné alebo 
orientačné. V druhej etape by mala 
Komisia tieto ciele a individuálne úsilie 
každého členského štátu vyhodnotiť spolu 
s údajmi o dosiahnutom pokroku s cieľom 
posúdiť pravdepodobnosť dosiahnutia 

vypúšťa sa
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celkového cieľa Únie a mieru, v akej sú 
individuálne snahy dostatočné na 
splnenie spoločného cieľa. Komisia by 
preto mala pozorne sledovať vykonávanie 
národných programov energetickej 
účinnosti prostredníctvom svojho 
revidovaného legislatívneho rámca a v 
rámci procesu Európa 2020. Ak sa na 
základe tohto posúdenia ukáže, že celkový 
cieľ EÚ sa pravdepodobne nedosiahne, 
potom by Komisia mala navrhnúť 
záväzné národné ciele pre rok 2020 s 
prihliadnutím na východiskovú situáciu 
jednotlivých členských štátov, ich 
ekonomickú výkonnosť a už prijaté 
opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže členské štáty už prostredníctvom svojich národných programov reforiem EÚ 2020 
z apríla 2011 Komisii poskytli svoje ciele v oblasti spotreby energie na rok 2020, existuje 
jednoznačný základ pre okamžité stanovenie príslušných cieľov na úrovni členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych 
a európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 
politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť 
stanoviť národné ciele, schémy 
a programy energetickej účinnosti. Malo 

(13) Cieľ úspory primárnej energie alebo 
alternatívne cieľ energetickej náročnosti 
musia byť dosiahnuté na miestnej úrovni. 
Zásadný význam majú preto miestne, 
regionálne a národné opatrenia na 
podporu úspor energie. Komisia by mala 
sledovať vývoj hospodárskej súťaže medzi 
nástrojmi a prostredníctvom analýzy 
rozdielnych nástrojov vypracovať prehľad 
najúčinnejších nástrojov a súvisiacich 
nákladov, pričom zohľadní miestne 
osobitosti. Na základe tohto prehľadu by 
mala byť schopná poskytovať 



PE475.873v01-00 32/100 AM\882686SK.doc

SK

by byť na nich, aby sa rozhodli, či tieto 
ciele na ich území majú byť záväzné alebo 
orientačné. V druhej etape by mala 
Komisia tieto ciele a individuálne úsilie 
každého členského štátu vyhodnotiť spolu 
s údajmi o dosiahnutom pokroku s cieľom 
posúdiť pravdepodobnosť dosiahnutia 
celkového cieľa Únie a mieru, v akej sú 
individuálne snahy dostatočné na 
splnenie spoločného cieľa. Komisia by 
preto mala pozorne sledovať vykonávanie 
národných programov energetickej 
účinnosti prostredníctvom svojho 
revidovaného legislatívneho rámca a 
v rámci procesu Európa 2020. Ak sa na 
základe tohto posúdenia ukáže, že celkový 
cieľ EÚ sa pravdepodobne nedosiahne, 
potom by Komisia mala navrhnúť záväzné 
národné ciele pre rok 2020 
s prihliadnutím na východiskovú situáciu 
jednotlivých členských štátov, ich 
ekonomickú výkonnosť a už prijaté 
opatrenia.

odporúčania členským štátom, ako aj 
obciam. Členské štáty by si pritom mali 
stanoviť vlastné národné ciele, ktoré 
možno rozvrhnúť aj medzi nižšie správne 
úrovne. Malo by byť na nich, aby sa 
rozhodli, či tieto ciele na ich území majú 
byť záväzné alebo orientačné. Ak sa na 
základe tohto posúdenia národných správ 
Komisiou ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala spoločne s členskými štátmi
navrhnúť riešenia prispôsobené vždy 
konkrétnej situácii, pomocou ktorých 
predsa len bude ešte možné dosiahnuť 
vnútroštátne ciele, ako aj ciele Únie.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 
politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť 
stanoviť národné ciele, schémy a 

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Zavedením záväzných 
národných cieľov v oblasti úspory energie 
na základe mechanizmu rozdelenia úsilia
medzi členské štáty môže Únia zabezpečiť 
splnenie cieľa v oblasti úspory energie 
určeného pre celú EÚ, ktorý je zásadne 
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programy energetickej účinnosti. Malo by 
byť na nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele 
na ich území majú byť záväzné alebo 
orientačné. V druhej etape by mala 
Komisia tieto ciele a individuálne úsilie 
každého členského štátu vyhodnotiť spolu 
s údajmi o dosiahnutom pokroku s cieľom 
posúdiť pravdepodobnosť dosiahnutia 
celkového cieľa Únie a mieru, v akej sú 
individuálne snahy dostatočné na 
splnenie spoločného cieľa. Komisia by 
preto mala pozorne sledovať vykonávanie 
národných programov energetickej 
účinnosti prostredníctvom svojho 
revidovaného legislatívneho rámca a v 
rámci procesu Európa 2020. Ak sa na 
základe tohto posúdenia ukáže, že celkový 
cieľ EÚ sa pravdepodobne nedosiahne, 
potom by Komisia mala navrhnúť 
záväzné národné ciele pre rok 2020 s 
prihliadnutím na východiskovú situáciu 
jednotlivých členských štátov, ich 
ekonomickú výkonnosť a už prijaté 
opatrenia.

dôležitý pre klimatickú politiku, 
konkurencieschopnosť, posun 
k udržateľnému hospodárstvu a tvorbu 
pracovných miest. Pritom by takýto 
prístup bol prínosný aj tým, že by 
členským štátom umožnil prispôsobiť 
opatrenia v oblasti energetickej účinnosti 
podľa vnútroštátnych okolností a priorít.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 
politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť 

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Budúci vývoj v oblasti cien 
energií bude jednotlivcov nabádať k 
tomu, aby znižovali spotrebu energie; 
skutočný nárast energetickej účinnosti sa 
preto môže v prvom rade dosiahnuť 
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stanoviť národné ciele, schémy a 
programy energetickej účinnosti. Malo by 
byť na nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele 
na ich území majú byť záväzné alebo 
orientačné. V druhej etape by mala 
Komisia tieto ciele a individuálne úsilie 
každého členského štátu vyhodnotiť spolu 
s údajmi o dosiahnutom pokroku s cieľom 
posúdiť pravdepodobnosť dosiahnutia 
celkového cieľa Únie a mieru, v akej sú 
individuálne snahy dostatočné na 
splnenie spoločného cieľa. Komisia by 
preto mala pozorne sledovať vykonávanie 
národných programov energetickej 
účinnosti prostredníctvom svojho 
revidovaného legislatívneho rámca a v 
rámci procesu Európa 2020. Ak sa na 
základe tohto posúdenia ukáže, že celkový 
cieľ EÚ sa pravdepodobne nedosiahne, 
potom by Komisia mala navrhnúť 
záväzné národné ciele pre rok 2020 s 
prihliadnutím na východiskovú situáciu 
jednotlivých členských štátov, ich 
ekonomickú výkonnosť a už prijaté 
opatrenia.

podporou zavádzania účinnejších 
spoločných infraštruktúr v budovách, 
vykurovacích systémov a v sektore 
dopravy, t. j. v odvetviach, v ktorých nad 
rozhodnutiami o zlepšovaní využívania 
energie nemajú žiadnu kontrolu ani vplyv 
jednotlivci ani spoločnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Antonio Cancian, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, Amalia 
Sartori, Werner Langen, Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych 
a európskych opatrení, na základe 
jednoznačných a splniteľných národných 
cieľov, ktoré podporujú energetickú 
účinnosť v rôznych oblastiach. Ak tento 
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politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť stanoviť 
národné ciele, schémy a programy
energetickej účinnosti. Malo by byť na 
nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele na ich 
území majú byť záväzné alebo orientačné. 
V druhej etape by mala Komisia tieto ciele 
a individuálne úsilie každého členského 
štátu vyhodnotiť spolu s údajmi o 
dosiahnutom pokroku s cieľom posúdiť 
pravdepodobnosť dosiahnutia celkového 
cieľa Únie a mieru, v akej sú individuálne 
snahy dostatočné na splnenie spoločného 
cieľa. Komisia by preto mala pozorne 
sledovať vykonávanie národných 
programov energetickej účinnosti 
prostredníctvom svojho revidovaného 
legislatívneho rámca a v rámci procesu 
Európa 2020. Ak sa na základe tohto 
posúdenia ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala navrhnúť záväzné národné 
ciele pre rok 2020 s prihliadnutím na 
východiskovú situáciu jednotlivých 
členských štátov, ich ekonomickú 
výkonnosť a už prijaté opatrenia.

prístup nebude úspešný, bolo by potrebné 
posilniť politický rámec, a to pridaním 
systému záväzných cieľov. V prvej etape 
by preto členské štáty mali mať povinnosť 
dohodnúť sa na záväzných národných 
cieľoch, plánoch a programoch
energetickej účinnosti na základe jasnej 
dohody o spoločnom úsilí. Komisia by 
mala pozorne sledovať a v prípade potreby 
pozmeniť vykonávanie národných 
programov energetickej účinnosti 
prostredníctvom svojho revidovaného 
legislatívneho rámca a v rámci procesu 
Európa 2020. Ak sa na základe tohto 
posúdenia ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala navrhnúť právne záväzné 
národné ciele pre rok 2020 s prihliadnutím 
na východiskovú situáciu jednotlivých 
členských štátov, ich ekonomickú 
výkonnosť a už prijaté opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Fiona Hall, Kent Johansson, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 

(13) Bolo by bývalo vhodnejšie, ak by sa 
cieľ zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
bol dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Keďže tento prístup nie je na 
správnej ceste, je potrebné posilniť 
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politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť stanoviť 
národné ciele, schémy a programy 
energetickej účinnosti. Malo by byť na 
nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele na ich 
území majú byť záväzné alebo orientačné. 
V druhej etape by mala Komisia tieto ciele 
a individuálne úsilie každého členského 
štátu vyhodnotiť spolu s údajmi o 
dosiahnutom pokroku s cieľom posúdiť 
pravdepodobnosť dosiahnutia celkového 
cieľa Únie a mieru, v akej sú individuálne 
snahy dostatočné na splnenie spoločného 
cieľa. Komisia by preto mala pozorne 
sledovať vykonávanie národných 
programov energetickej účinnosti 
prostredníctvom svojho revidovaného 
legislatívneho rámca a v rámci procesu 
Európa 2020. Ak sa na základe tohto 
posúdenia ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala navrhnúť záväzné národné 
ciele pre rok 2020 s prihliadnutím na 
východiskovú situáciu jednotlivých 
členských štátov, ich ekonomickú 
výkonnosť a už prijaté opatrenia.

politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
mala Komisia na základe diskusií s 
členskými štátmi stanoviť národné ciele, 
plány a programy energetickej účinnosti, 
ktoré by mali byť navrhnuté tak, aby boli 
zárukou splnenia alebo prekonania 20 % 
celkového cieľa EÚ v oblasti energetickej 
účinnosti do roku 2020, ako aj trajektóriu 
na splnenie týchto záväzných národných
cieľov do roku 2020 s prihliadnutím na 
východiskovú situáciu jednotlivých 
členských štátov, ich ekonomickú 
výkonnosť a už prijaté opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Bendt Bendtsen, Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 
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politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť 
stanoviť národné ciele, schémy a 
programy energetickej účinnosti. Malo by 
byť na nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele 
na ich území majú byť záväzné alebo 
orientačné. V druhej etape by mala 
Komisia tieto ciele a individuálne úsilie 
každého členského štátu vyhodnotiť spolu 
s údajmi o dosiahnutom pokroku s cieľom 
posúdiť pravdepodobnosť dosiahnutia 
celkového cieľa Únie a mieru, v akej sú 
individuálne snahy dostatočné na splnenie 
spoločného cieľa. Komisia by preto mala 
pozorne sledovať vykonávanie národných 
programov energetickej účinnosti 
prostredníctvom svojho revidovaného 
legislatívneho rámca a v rámci procesu 
Európa 2020. Ak sa na základe tohto 
posúdenia ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala navrhnúť záväzné národné 
ciele pre rok 2020 s prihliadnutím na 
východiskovú situáciu jednotlivých 
členských štátov, ich ekonomickú 
výkonnosť a už prijaté opatrenia.

politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. Členské štáty majú 
dostatok času na splnenie svojho 
hlavného cieľa na rok 2020 a Komisia 
vypracuje v roku 2013 posúdenie 
národných cieľov, ktoré by malo byť na 
ich území záväzné alebo orientačné. V 
druhej etape by mala Komisia tieto ciele a 
individuálne úsilie každého členského štátu 
vyhodnotiť spolu s údajmi o dosiahnutom 
pokroku. Na tomto základe Komisia 
posúdi pravdepodobnosť dosiahnutia 
celkového cieľa Únie a mieru, v akej sú 
individuálne snahy dostatočné na splnenie 
spoločného cieľa. Komisia by preto mala 
pozorne sledovať vykonávanie národných 
programov energetickej účinnosti 
prostredníctvom svojho revidovaného 
legislatívneho rámca a v rámci procesu 
Európa 2020. Ak sa na základe tohto 
posúdenia ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala navrhnúť záväzné národné 
ciele pre rok 2020 s prihliadnutím na 
východiskovú situáciu jednotlivých 
členských štátov, ich ekonomickú 
výkonnosť a už prijaté opatrenia.

Or. en

Odôvodnenie

Európska rada 4. februára 2011 vyhlásila, že „posúdi sa v ňom plnenie cieľa EÚ v oblasti 
energetickej efektívnosti do roku 2013 a v prípade potreby sa zvážia ďalšie opatrenia“.
Termín 30. jún 2014 sa prekrýva s ukončením mandátu Komisie a pravdepodobne bude viesť 
k oneskoreniu akýchkoľvek nových opatrení o 6 až 12 mesiacov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Markus Pieper

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ (13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
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zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych 
a európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 
politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto
členské štáty mali mať povinnosť stanoviť 
národné ciele, schémy a programy 
energetickej účinnosti. Malo by byť na 
nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele na ich 
území majú byť záväzné alebo orientačné. 
V druhej etape by mala Komisia tieto ciele 
a individuálne úsilie každého členského 
štátu vyhodnotiť spolu s údajmi 
o dosiahnutom pokroku s cieľom posúdiť 
pravdepodobnosť dosiahnutia celkového 
cieľa Únie a mieru, v akej sú individuálne 
snahy dostatočné na splnenie spoločného 
cieľa. Komisia by preto mala pozorne
sledovať vykonávanie národných 
programov energetickej účinnosti 
prostredníctvom svojho revidovaného 
legislatívneho rámca a v rámci procesu 
Európa 2020. Ak sa na základe tohto 
posúdenia ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala navrhnúť záväzné národné 
ciele pre rok 2020 s prihliadnutím na 
východiskovú situáciu jednotlivých 
členských štátov, ich ekonomickú 
výkonnosť a už prijaté opatrenia.

zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych 
a európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 
politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť stanoviť 
národné ciele, schémy a programy 
energetickej účinnosti. Malo by byť na 
nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele na ich 
území majú byť záväzné alebo orientačné. 
V druhej etape by mala Komisia tieto ciele 
a individuálne úsilie každého členského 
štátu vyhodnotiť spolu s údajmi 
o dosiahnutom pokroku s cieľom posúdiť 
pravdepodobnosť dosiahnutia celkového 
cieľa Únie a mieru, v akej sú individuálne 
snahy dostatočné na splnenie spoločného 
cieľa. Komisia by preto mala pozorne 
sledovať vykonávanie národných 
programov energetickej účinnosti 
prostredníctvom svojho revidovaného 
legislatívneho rámca a v rámci procesu 
Európa 2020. Ak sa na základe tohto 
posúdenia ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala navrhnúť národné ciele pre 
rok 2020 s prihliadnutím na východiskovú 
situáciu jednotlivých členských štátov, ich 
ekonomickú výkonnosť, na podiel 
energeticky náročných priemyselných 
odvetví a už prijaté opatrenia.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh smernice
Odôvodnenie 13
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 
politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť stanoviť 
národné ciele, schémy a programy
energetickej účinnosti. Malo by byť na 
nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele na ich 
území majú byť záväzné alebo orientačné. 
V druhej etape by mala Komisia tieto ciele 
a individuálne úsilie každého členského 
štátu vyhodnotiť spolu s údajmi o 
dosiahnutom pokroku s cieľom posúdiť 
pravdepodobnosť dosiahnutia celkového 
cieľa Únie a mieru, v akej sú individuálne 
snahy dostatočné na splnenie spoločného 
cieľa. Komisia by preto mala pozorne 
sledovať vykonávanie národných 
programov energetickej účinnosti 
prostredníctvom svojho revidovaného 
legislatívneho rámca a v rámci procesu 
Európa 2020. Ak sa na základe tohto 
posúdenia ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala navrhnúť záväzné národné 
ciele pre rok 2020 s prihliadnutím na 
východiskovú situáciu jednotlivých 
členských štátov, ich ekonomickú 
výkonnosť a už prijaté opatrenia.

(13) Bolo by vhodnejšie, ak by sa cieľ 
zvýšenia energetickej účinnosti o 20 % 
dosiahol v dôsledku kumulovaného 
vykonávania špecifických vnútroštátnych a 
európskych opatrení na podporu 
energetickej účinnosti v rôznych 
oblastiach. Ak tento prístup nebude 
úspešný, bolo by potrebné posilniť 
politický rámec, a to pridaním systému 
záväzných cieľov. V prvej etape by preto 
členské štáty mali mať povinnosť stanoviť 
národné ciele, plány a programy 
energetickej účinnosti. Malo by byť na 
nich, aby sa rozhodli, či tieto ciele na ich 
území majú byť záväzné alebo orientačné. 
V druhej etape by mala Komisia tieto ciele 
a individuálne úsilie každého členského 
štátu vyhodnotiť spolu s údajmi o 
dosiahnutom pokroku s cieľom posúdiť 
pravdepodobnosť dosiahnutia celkového 
cieľa Únie a mieru, v akej sú individuálne 
snahy dostatočné na splnenie spoločného 
cieľa. Komisia by preto mala pozorne 
sledovať vykonávanie národných 
programov energetickej účinnosti 
prostredníctvom svojho revidovaného 
legislatívneho rámca a v rámci procesu 
Európa 2020. Ak sa na základe tohto 
posúdenia ukáže, že celkový cieľ EÚ sa 
pravdepodobne nedosiahne, potom by 
Komisia mala navrhnúť dodatočné 
opatrenia na rok 2020 s prihliadnutím na 
východiskovú situáciu jednotlivých 
členských štátov, ich ekonomickú 
výkonnosť a už prijaté opatrenia.

Or. fi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Fiona Hall, Antonyia Parvanova, Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13 a) Tieto národné ciele a pokrok pri 
realizácii individuálnych trajektórií 
každého členského štátu by mala Komisia 
následne vyhodnotiť, čím by zaručila 
smerovanie k celkovému cieľu Únie, ako 
aj to, aby bolo individuálne úsilie 
dostatočné na splnenie spoločného cieľa. 
Komisia by preto mala pozorne sledovať 
vykonávanie národných programov 
energetickej účinnosti prostredníctvom 
svojho revidovaného legislatívneho rámca 
a v rámci procesu Európa 2020. Ak sa 
v rámci tohto posudzovania ukáže, že 
členský štát nedodržiava dohodnutú 
trajektóriu a celkový cieľ Únie sa 
pravdepodobne nepodarí dosiahnuť, 
Komisia by mala členský štát požiadať, 
aby stanovil náležité a primerané 
opatrenia, pomocou ktorých by mal v 
primeranej dobe opäť začať trajektóriu 
dodržiavať.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 13a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(13 a) Cenové signály majú kľúčový 
význam z hľadiska zvýšenia energetickej 
účinnosti a využívanie hospodárskych 
nástrojov je najviac nákladovo efektívnym 
spôsobom presadzovania úspor energie.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Celkový objem verejných výdavkov 
sa rovná 19 % hrubého domáceho produktu 
Únie. Z tohto dôvodu verejný sektor 
predstavuje dôležitú hnaciu silu pre 
stimuláciu transformácie trhu smerom 
k energeticky účinnejším výrobkom, 
budovám a službám, ako aj na spustenie 
zmien v správaní občanov a podnikov, 
pokiaľ ide o spotrebu energie. Okrem toho 
sa znížením spotreby energie 
prostredníctvom opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti môžu uvoľniť 
verejné zdroje na iné účely. Verejné orgány 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni by mali ísť príkladom, pokiaľ ide 
o energetickú účinnosť.

(14) Celkový objem verejných výdavkov 
sa rovná 19 % hrubého domáceho produktu 
Únie. Z tohto dôvodu verejný sektor 
predstavuje dôležitú hnaciu silu pre 
stimuláciu transformácie trhu smerom 
k energeticky účinnejším výrobkom, 
budovám a službám, ako aj na spustenie 
zmien v správaní občanov a podnikov, 
pokiaľ ide o spotrebu energie. Okrem toho 
sa znížením spotreby energie 
prostredníctvom opatrení na zlepšenie 
energetickej účinnosti môžu uvoľniť 
verejné zdroje na iné účely. Verejné orgány 
na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej 
úrovni by mali ísť príkladom, pokiaľ ide 
o energetickú účinnosť. Na to, aby mohli 
plniť túto úlohu, musia mať k dispozícii 
široký priestor pre rozhodnutie podľa 
vlastného uváženia, pokiaľ ide 
o konkrétne opatrenia.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia 
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru energetickej 
sanácie budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Budovy vo 
vlastníctve verejných orgánov predstavujú 
v niektorých členských štátoch značný 
podiel z celkového počtu budov 
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roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov 
a verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené 
v smernici Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 
o energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

a verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto by členské štáty mali prijímať 
programy a stanovovať nástroje, 
pomocou ktorých sa výrazne zvýši miera 
renovácie. Prednosť by pritom mali mať 
budovy s najvyšším potenciálom úspory 
energie. Dotácie a iné stimuly pritom 
možno rozčleniť takým spôsobom, aby 
boli najvyššie v prípade energetických 
sanácií, vedúcich k zníženiu spotreby 
energie o viac ako 50 %. Energetické 
sanácie, ktoré nebudú viesť k úspore vo 
výške minimálne 15 % v porovnaní 
s požadovanou výstupnou energiou, by 
naproti tomu nemali byť podporované.

Or. de

Odôvodnenie

Stimulačné programy sa vo viacerých členských štátoch ukázali ako mimoriadne úspešné, 
napr. pri podnecovaní renovácií. Tieto programy by navyše mohli byť prístupné pre všetkých, 
čiže aj pre fyzické osoby. Prednostne by sa mali pritom podporovať opatrenia umožňujúce 
vysoké úspory energie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Gunnar Hökmark

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
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plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne.
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o 
energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Budovy vo 
vlastníctve verejných orgánov predstavujú 
značný podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Hermann Winkler

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia 
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov 
a verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia 
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov 
a verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto sa odporúča intenzívnejšia 



PE475.873v01-00 44/100 AM\882686SK.doc

SK

renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

renovácia budov vo vlastníctve verejných 
orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Významnú časť 
národných cieľov členských štátov 
v oblasti úspory energie preto treba plniť 
prostredníctvom opatrení v odvetví 
stavebníctva, predovšetkým renovácií. 
Členské štáty by mali byť preto povinné 
vypracovať akčné plány na spresnenie 
cieľov v oblasti úspory energie pre 
odvetvie stavebníctva, ktoré by mali byť 
doplnené konkrétnymi finančnými 
mechanizmami a opatreniami. Tieto 
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smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

opatrenia by mali dopĺňať povinnosti 
týkajúce sa budov s takmer nulovou 
spotrebou energie stanovené v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Tieto povinnosti 
dopĺňajú ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Hannu Takkula, Riikka Manner, Anneli Jäätteenmäki

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Budovy vo 
vlastníctve verejných orgánov predstavujú 
značný podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné, aby každý členský štát 
v záujme zvýšenia úspor a účinnosti 
využívania energie stanovil pre budovy vo 
vlastníctve verejných orgánov svoje 
vlastné opatrenia, ktoré by mali byť 
nákladovo efektívne a náležité a mali by 
zvýšiť energetickú hospodárnosť týchto 
budov. Touto mierou renovácie by nemali 
byť dotknuté povinnosti týkajúce sa budov 
s takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
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uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
Opatrenia v oblasti úspory energie 
a energetickej účinnosti, ktoré sa týkajú
verejných budov, dopĺňajú ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť. Kľúčovú úlohu majú aj 
stavebné materiály, keďže stále 
významnejší podiel celkovej energetickej 
spotreby budov vzniká v etape výstavby. 
Presadzovaním používania stavebných 
materiálov s nízkou mierou emisií, 
napríklad dreva, v celej Európe by sa 
znížila environmentálna záťaž spôsobená 
výstavbou.

Or. fi

Odôvodnenie

Smernica o energetickej účinnosti by mala nabádať aj k efektívnosti nákladov. Verejné zdroje 
členských štátov nie sú na takej úrovni, aby bolo možné realizovať zbytočné rekonštrukcie, 
ktoré nie sú efektívne z hľadiska nákladov. Žiaduce je spájať relatívne rozsiahle zlepšenia 
energetickej účinnosti s bežnou základnou rekonštrukciou počas obdobia životnosti budovy.
V smernici by sa  mali zohľadňovať aj stavebné materiály.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Marian-Jean Marinescu

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
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roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

2050 oproti roku 1990. Členské štáty by 
mali svoje úsilie prednostne zamerať na 
opatrenia, ktoré majú z hľadiska 
nákladov najefektívnejší dosah na úspory 
energie, t. j. predovšetkým by mali 
presadzovať renováciu existujúcich budov 
a modernizáciu systémov vykurovania 
a chladenia. Mala by sa pri tom brať do 
úvahy otázka, či sú takéto opatrenia 
finančne dostupné pre občanov. Budovy 
vo vlastníctve verejných orgánov 
predstavujú značný podiel z celkového 
počtu budov a verejnosť ich vníma veľmi 
intenzívne. Preto je vhodné stanoviť ročnú 
mieru renovácie všetkých budov vo 
vlastníctve verejných orgánov s cieľom 
zlepšenia ich energetickej hospodárnosti. 
Touto mierou renovácie by nemali byť 
dotknuté povinnosti týkajúce sa budov s 
takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Francisco Sosa Wagner

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
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budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Aby sa to dosiahlo, 
táto smernica si musí zachovať svoje 
dlhodobé zameranie a musia sa 
prostredníctvom nej zaviesť národné 
plány na drastické zníženie spotreby 
energie verejnými i súkromnými 
budovami do roku 2050. Budovy, ktoré 
vlastnia alebo využívajú verejné orgány,
predstavujú značný podiel z celkového 
počtu budov a verejnosť ich vníma veľmi 
intenzívne. Preto je vhodné stanoviť ročný, 
ako aj dlhodobý cieľ zlepšovania
energetického správania všetkých budov, 
ktoré vlastnia alebo využívajú verejné 
orgány, s cieľom zvýšiť ich energetickú 
hospodárnosť. Touto mierou renovácie by 
nemali byť dotknuté povinnosti týkajúce sa 
budov s takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Or. es

Odôvodnenie

Využívanie potenciálu na úspory energie v existujúcich budovách treba vnímať z dlhodobého 
hľadiska, a nielen v súvislosti s rokom 2020. Dlhodobý pohľad je nevyhnutný z hľadiska 
zosúladenia cieľov v oblasti klímy a energetickej účinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Britta Thomsen

Návrh smernice
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Budovy vo 
vlastníctve verejných orgánov predstavujú 
značný podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti bez toho, aby 
sa počas renovácie a využívania príslušnej 
budovy ohrozila jej požiarna bezpečnosť.
Tieto renovácie sa uskutočňujú pri 
zohľadnení klimatických a miestnych 
podmienok a na základe dodržania 
požiadaviek v oblasti vnútornej klímy, 
bezbariérovosti, ako aj ďalších 
požiadaviek v oblasti zdravia a bezpečnosti 
a zamýšľaného využitia budovy. Touto 
mierou renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Renovation programs need to be carefully managed to ensure that the risk of fire is properly 
addressed and prioritized both during renovation and afterwards, during occupancy, and that 



PE475.873v01-00 50/100 AM\882686SK.doc

SK

fire safety is not compromised in any way.Modern construction materials and methods do 
bring advantages, but in the event of a fire, unfortunately, can strongly boost temperatures 
and thus accelerate a much faster spread of flames, as well as generating more toxic smoke 
than in the past. The time needed for a small fire to escalate into a big blaze is now around 
just 3-5 minutes, compared to 15+ minutes in the 1950’s.(2) This poses a direct threat to the 
ability of the occupants to exit the building safely and means a much tougher challenge for 
the Fire Services to deal with when they arriveIn addition to fire safety, it is important to 
ensure that renovation programs respect other requirements such as indoor climate, handicap 
accessibility, other health and safety requirements, as well as the intended use of the 
buildings.This list includes and expands the list of requirements in Recital 8 of the EPBD 
recast. It adds fire safety, which was inadvertently omitted in the EPBD and the EPBD recast. 
The reference to cost-effectiveness is not included because this is now covered by other cost 
indicators, including the cost-optimality calculation methodology.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich
energetickej hospodárnosti. Touto mierou
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Aby sa podarilo 
dosiahnuť tento cieľ, je zásadne dôležité, 
aby si táto smernica zachovala dlhodobé 
zameranie a aby zaviedla plány na 
drastické zníženie využívania energie v 
súkromných i verejných budovách do 
roku 2050. Budovy, ktoré vlastnia alebo 
používajú verejné orgány, predstavujú 
značný podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť dlhodobý cieľ a
ročnú mieru zlepšovania energetickej 
hospodárnosti budov, ktoré vlastnia alebo 
používajú verejné orgány. Toto opatrenie 
by si vyžadovalo vyššiu mieru renovácie 
a hĺbkovejšie renovácie, pričom by ním
nemali byť dotknuté povinnosti týkajúce sa 
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existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

budov s takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
V skutočnosti splnenie týchto povinností 
uľahčí. Povinnosť renovácie verejných 
budov dopĺňa ustanovenia uvedenej 
smernice, ktorou sa od členských štátov 
vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Frédérique Ries

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Budovy vo 
vlastníctve verejných orgánov predstavujú 
značný podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
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verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť. Osobitná pozornosť sa 
musí venovať zabezpečeniu dobrej kvality 
ovzdušia v budovách napríklad 
prostredníctvom  primeraných 
požiadaviek v oblasti ventilácie 
a používania nízkoemisných stavebných 
materiálov, zariadení a výrobkov. Ak sa 
opatrenia v oblasti energetickej účinnosti 
týkajú verejných budov, napríklad centier 
dennej starostlivosti, materských škôl 
alebo škôl, uskutoční sa posúdenie 
vplyvov na zdravie.

Or. en

Odôvodnenie

Európania trávia väčšinu svojho času v budovách. Kvalita vzduchu v budovách má kľúčový 
vplyv na ich zdravie a je faktorom, ktorý spôsobuje chronické ochorenia, napríklad astmu 
a alergie. Pri renovovaní budov s cieľom zvýšenia energetickej účinnosti by sa mala venovať 
pozornosť potenciálnym zdravotným rizikám, teda rizikám vyplývajúcim z nedostatočnej 
ventilácie z dôvodov zvýšenej nepriepustnosti vzduchu a zo škodlivých emisií zo stavebných 
materiálov a stavebných výrobkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Fiona Hall

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
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roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

2050 oproti roku 1990. Je preto 
mimoriadne dôležité zamerať sa z 
dlhodobého hľadiska na výrazné 
znižovanie spotreby energie verejných 
a súkromných budov o približne 80 % do 
roku 2050 a prijať plány, ako súčasť 
národných plánov požadovaných 
v smernici 2010/31/EÚ. Budovy, ktoré 
vlastnia alebo používajú verejné orgány,
predstavujú značný podiel z celkového 
počtu budov a verejnosť ich vníma veľmi 
intenzívne. Preto je vhodné stanoviť ročnú 
mieru renovácie všetkých budov, ktoré 
vlastnia alebo využívajú verejné orgány, s 
cieľom zlepšenia ich energetickej 
hospodárnosti. Touto mierou renovácie by 
nemali byť dotknuté povinnosti týkajúce sa 
budov s takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Henri Weber

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
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plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Táto smernica by 
mala preto nabádať členské štáty, aby 
stanovili čiastkové fázy vedúce 
k naplneniu potreby renovácie všetkých 
budov do roku 2050. Budovy, ktoré 
vlastnia alebo používajú verejné orgány,
predstavujú značný podiel z celkového 
počtu budov a verejnosť ich vníma veľmi 
intenzívne. Preto je vhodné stanoviť ročnú 
mieru renovácie všetkých budov vo 
vlastníctve verejných orgánov s cieľom 
zlepšenia ich energetickej hospodárnosti. 
Touto mierou renovácie by nemali byť 
dotknuté povinnosti týkajúce sa budov s 
takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Bendt Bendtsen

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Budovy vo 
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verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

vlastníctve verejných orgánov predstavujú 
značný podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Renovácie 
zamerané na obvodový plášť budovy a 
uskutočňované v budovách, ktoré nie sú 
klasifikované v najnižších triedach 
energetickej hospodárnosti, sú 
nevyhnutnou súčasťou opatrení v rámci 
miery renovácie a mali by sa podporovať.
Touto mierou renovácie by nemali byť 
dotknuté povinnosti týkajúce sa budov s 
takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Or. en

Odôvodnenie

Optimalizácia súčastí budov spôsobom ad-hoc môže mať negatívny vplyv na energetickú 
účinnosť z hľadiska budúcej zmeny alebo optimalizácie ostatných súčastí budovy. V rámci 
neskoršej renovácie môže byť potrebné vymeniť aj takéto súčasti, keďže by hrozila strata 
určitých synergií. Ďalším problémom je, že prostredníctvom neskoršej hĺbkovej renovácie 
môže byť ťažké dosiahnuť správnu výšku úspor, keďže súčasťou optimálneho kontraktu je 
viacero projektov týkajúcich sa vonkajšej, ako aj hĺbkovej renovácie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Návrh smernice
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia 
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom zvýšenia energetickej 
účinnosti a úspor. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné pri náležitom zohľadnení 
obmedzených verejných zdrojov stanoviť 
mieru renovácie všetkých budov vo 
vlastníctve verejných orgánov s cieľom 
zlepšenia ich energetickej hospodárnosti. 
Touto mierou renovácie by nemali byť 
dotknuté povinnosti týkajúce sa budov s 
takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
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potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Budovy vo 
vlastníctve verejných orgánov predstavujú 
značný podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť. Vymedzenie pojmu 
„verejné budovy“ zahŕňa aj kancelárie 
verejných orgánov, napríklad vlád 
a regionálnych a obecných samospráv, 
nezahŕňa však verejné služby, ktoré 
zabezpečujú napríklad školy a múzeá.

Or. en

Odôvodnenie

Pojem verejné budovy musí byť vymedzený výstižne, aby sa predišlo zbytočným alebo 
neúmyselným právnym sporom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Michael Theurer

Návrh smernice
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia 
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov 
a verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia 
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov 
a verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto treba zlepšiť ich energetickú 
hospodárnosť. Touto mierou renovácie by 
nemali byť dotknuté povinnosti týkajúce sa 
budov s takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Robert Goebbels

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
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potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia 
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov 
a verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené 
v smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia 
cieľa EÚ spočívajúceho v drastickom 
znížení emisií skleníkových plynov. 
Budovy vo vlastníctve verejných orgánov 
predstavujú značný podiel z celkového 
počtu budov a verejnosť ich vníma veľmi 
intenzívne. Preto je vhodné stanoviť ročnú 
mieru renovácie všetkých budov vo 
vlastníctve verejných orgánov s cieľom 
zlepšenia ich energetickej hospodárnosti. 
Touto mierou renovácie by nemali byť 
dotknuté povinnosti týkajúce sa budov 
s takmer nulovou spotrebou energie 
stanovené v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 
2010 o energetickej hospodárnosti budov. 
Povinnosť renovácie verejných budov 
dopĺňa ustanovenia uvedenej smernice, 
ktorou sa od členských štátov vyžaduje, 
aby zabezpečili v prípade existujúcich 
budov, ktoré prechádzajú významnou 
renováciou, ich lepšiu energetickú 
hospodárnosť tak, aby spĺňali minimálne 
požiadavky na energetickú hospodárnosť.

Or. de

Odôvodnenie

Ciele stanovené na obdobie do roku 2050 sú len ilúziou. Únia by sa mala zameriavať na 
dosiahnutie svojich cieľov na obdobie do roku 2020 a nanajvýš len načrtnúť ciele na 
nasledujúce desaťročie Rozprávať o cieľoch do roku 2050 je čistou demagógiou. Nikto nie je 
schopný predpovedať technologický ani politický vývoj do roku 2050.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Markus Pieper, Pilar del Castillo Vera, Marian-Jean Marinescu, Lambert van 
Nistelrooij, Romana Jordan Cizelj, Vladimir Urutchev, Werner Langen, Jan Březina, 
Krišjānis Kariņš, Holger Krahmer, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Odôvodnenie 15
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy sú rozhodujúci prvok dosiahnutia
cieľa EÚ znížiť emisie skleníkových 
plynov o 80 až 95 % do roku 2050 oproti 
roku 1990. Budovy vo vlastníctve 
verejných orgánov predstavujú značný 
podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Povinnosť renovácie 
verejných budov dopĺňa ustanovenia 
uvedenej smernice, ktorou sa od členských 
štátov vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

(15) Je potrebné zvýšiť mieru renovácie 
budov, pretože existujúce budovy 
predstavujú oblasť s najväčším 
potenciálom úspory energie. Okrem toho, 
budovy majú kľúčový význam pre 
dosiahnutie cieľa EÚ znížiť emisie 
skleníkových plynov o 80 až 95 % do roku 
2050 oproti roku 1990. Budovy vo 
vlastníctve verejných orgánov predstavujú 
značný podiel z celkového počtu budov a 
verejnosť ich vníma veľmi intenzívne. 
Preto je vhodné stanoviť ročnú mieru 
renovácie všetkých budov vo vlastníctve 
verejných orgánov s cieľom zlepšenia ich 
energetickej hospodárnosti. Touto mierou 
renovácie by nemali byť dotknuté 
povinnosti týkajúce sa budov s takmer 
nulovou spotrebou energie stanovené v 
smernici Európskeho parlamentu a Rady 
2010/31/EÚ z 19. mája 2010 o energetickej 
hospodárnosti budov. Odporúčanie
týkajúce sa každoročnej renovácie 
určitého počtu existujúcich verejných 
budov dopĺňa ustanovenia uvedenej 
smernice, ktorou sa od členských štátov 
vyžaduje, aby zabezpečili v prípade 
existujúcich budov, ktoré prechádzajú 
významnou renováciou, ich lepšiu 
energetickú hospodárnosť tak, aby spĺňali 
minimálne požiadavky na energetickú 
hospodárnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Henri Weber

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Budovy majú približne 40 % podiel 
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na konečnej spotrebe energie v Európe. 
So zreteľom na túto skutočnosť by Únia 
mala zaviesť prísne opatrenia, ktoré by 
mali byť zamerané na všetky budovy, 
predovšetkým v záujme splnenia cieľov 
zníženia emisií skleníkových plynov do 
roku 2020 resp. 2050. Verejný sektor by 
mal ísť pri renovácii budov príkladom, 
avšak aj členské štáty by mali na túto 
záležitosť hľadieť z dlhodobého hľadiska 
a pri dodržaní zásady subsidiarity 
vypracovať plány renovácie verejných 
budov, obytných budov a súkromných 
budov, ktoré neslúžia na obytné účely.

Or. fr

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy. Členské 
štáty by mali podporovať obce a iné 
verejné orgány, aby prijímali integrované a 
udržateľné plány energetickej účinnosti s 
jasnými cieľmi, zapájali občanov do ich 
tvorby a realizácie a primerane ich 
informovali o ich obsahu a pokroku v 
dosahovaní cieľov. Takéto plány môžu 
priniesť značné úspory energie, najmä ak 
sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov, a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy, s cieľom 
navrhnúť „nízkoenergetické mestá 
a regióny“. Koncepcia 
„nízkoenergetických miest a regiónov“ 
považuje energetické otázky za 
nevyhnutnú súčasť mestského 
a regionálneho rozvoja, ktorý je pevnou 
súčasťou miestnych demokratických 
procesov riadenia. Táto koncepcia sa 
nevzťahuje len na veľké obce a mestá, ale 
aj na malé mestá a dediny v prevažne 
vidieckych oblastiach. Ako predpoklad pre 
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riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.

vypracovanie miestnych integrovaných 
a udržateľných plánov energetickej 
účinnosti by členské štáty mali nabádať 
miestne orgány, aby vymedzili takéto 
stratégie miestneho rozvoja na základe 
dialógu s miestnou verejnosťou a so 
zainteresovanými stranami 
z podnikateľskej a sociálnej oblasti.
Členské štáty by mali následne
podporovať obce a iné verejné orgány, aby 
prijímali integrované a udržateľné plány 
energetickej účinnosti s jasnými cieľmi, 
zapájali miestne zainteresované strany a
občanov do ich tvorby a realizácie 
a primerane ich informovali o ich obsahu a 
pokroku v dosahovaní cieľov. Takéto plány 
môžu priniesť značné úspory energie, 
najmä ak sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.

Or. fr

Odôvodnenie

Le concept de "villes et régions à faible consommation d'énergie" ne doit pas uniquement 
servir de plateforme pour les économies d’énergie dans les grandes villes mais aussi dans les 
zones rurales. La performance énergétique des bâtiments est bien inférieure en milieu rural, 
notamment en raison de l’âge des bâtiments et des difficultés d’isolation. L’isolation des 
bâtiments ne bénéficie pas des économies d’échelle réalisables dans le cas d’immeubles 
urbains à multiple occupation. La définition de "villes et régions à faible consommation 
d'énergie" doit donc être clarifiée, afin de permettre à des communes situées dans des régions 
à prédominance rurale (telles que définies par l’OCDE et fréquemment utilisées par la 
Commission européenne) d’être couvertes par le dispositif.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice
Odôvodnenie 16
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy. Členské 
štáty by mali podporovať obce a iné 
verejné orgány, aby prijímali integrované a 
udržateľné plány energetickej účinnosti s 
jasnými cieľmi, zapájali občanov do ich 
tvorby a realizácie a primerane ich 
informovali o ich obsahu a pokroku v 
dosahovaní cieľov. Takéto plány môžu 
priniesť značné úspory energie, najmä ak 
sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov, a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy, s cieľom 
navrhnúť „nízkoenergetické mestá 
a regióny“. V rámci tejto koncepcie 
„nízkoenergetických miest a regiónov“ sa 
otázky energie považujú za nevyhnutnú 
súčasť mestského a regionálneho rozvoja, 
ktorý je pevnou súčasťou miestnych 
demokratických procesov a procesov 
riadenia. Tieto by nemali zahŕňať len 
mestá, ale aj obce a komunity v prevažne 
vidieckych oblastiach. Ako predpoklad pre 
vypracovanie miestnych integrovaných 
a udržateľných plánov energetickej 
účinnosti by členské štáty mali nabádať 
miestne orgány, aby vymedzili takéto 
stratégie miestneho rozvoja na základe 
dialógu s miestnymi zainteresovanými 
stranami z verejného sektora a 
z podnikateľskej a sociálnej oblasti. 
Členské štáty by mali následne
podporovať obce a iné verejné orgány, aby 
prijímali integrované a udržateľné plány 
energetickej účinnosti s jasnými cieľmi, 
zapájali miestne zainteresované strany a
občanov do ich tvorby a realizácie 
a primerane ich informovali o ich obsahu a 
pokroku v dosahovaní cieľov. Takéto plány 
môžu priniesť značné úspory energie, 
najmä ak sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.
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Or. en

Odôvodnenie

The concept of ‘low energy cities and regions’ should serve not only as a platform for energy 
savings in cities but also in rural areas. Energy efficiency of buildings in rural areas is 
significantly worse than in cities. Insulation of rural homes lacks the benefits of scale that 
insulation of urban buildings with multiple tenants may have. The building stock is also 
generally older in rural areas. We therefore see a need to clarify the definition of ‘low energy 
cities and regions’, to ensure that towns situated in predominantly rural areas (as defined by 
the OECD and as commonly used by the European Commission) are covered.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy. Členské 
štáty by mali podporovať obce a iné 
verejné orgány, aby prijímali integrované a 
udržateľné plány energetickej účinnosti s 
jasnými cieľmi, zapájali občanov do ich 
tvorby a realizácie a primerane ich 
informovali o ich obsahu a pokroku v 
dosahovaní cieľov. Takéto plány môžu 
priniesť značné úspory energie, najmä ak 
sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy. Členské 
štáty by mali nabádať miestne orgány, 
aby vymedzili takéto stratégie miestneho 
rozvoja na základe dialógu s miestnymi 
zainteresovanými stranami z verejného 
sektora a z podnikateľskej a sociálnej 
oblasti vrátane sociálnych partnerov. 
Členské štáty by mali následne nabádať
obce a iné verejné orgány, aby prijímali 
integrované a udržateľné plány 
energetickej účinnosti s jasnými cieľmi, 
zapájali miestne zainteresované strany 
vrátane sociálnych partnerov a občanov 
do ich tvorby a realizácie, poskytovali 
vzdelávacie a školiace programy 
pracovníkom a podnikateľom, aby im 
pomohli získať potrebné zručnosti
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a primerane ich a občanov informovali o 
ich obsahu a pokroku v dosahovaní cieľov. 
Takéto plány môžu priniesť značné úspory 
energie, najmä ak sa vykonávajú v rámci 
systémov hospodárenia s energiou, ktoré 
umožňujú príslušným verejným orgánom, 
aby lepšie riadili svoju spotrebu energie. 
Mala by sa podporovať výmena skúseností 
medzi mestami, obcami a inými verejnými
orgánmi, ako aj so sociálnymi partnermi 
a medzi nimi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.

Or. en

Odôvodnenie

Zapojenie pracovníkov a ich účasť v programoch energetickej účinnosti je kľúčovým faktorom 
ich úspechu. Plné zapojenie pracovníkov do navrhovania politík a vytvárania programov na 
rozvoj zručností a vzdelávania prostredníctvom sociálneho dialógu má z hľadiska 
zabezpečenia implementácie prvoradý význam. Súčasťou smernice by preto mala byť podpora 
sociálneho dialógu, ako nevyhnutný nástroj na dosiahnutie cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Lena Kolarska-Bobińska

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy. Členské
štáty by mali podporovať obce a iné 
verejné orgány, aby prijímali integrované a 
udržateľné plány energetickej účinnosti s 
jasnými cieľmi, zapájali občanov do ich 
tvorby a realizácie a primerane ich 

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov, a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy. Ako 
predpoklad pre vypracovanie miestnych 
integrovaných a udržateľných plánov 
energetickej účinnosti by členské štáty 
mali nabádať miestne orgány, aby 
vymedzili takéto stratégie miestneho 
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informovali o ich obsahu a pokroku v 
dosahovaní cieľov. Takéto plány môžu 
priniesť značné úspory energie, najmä ak 
sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.

rozvoja na základe dialógu s miestnymi 
zainteresovanými stranami a ďalej 
nabádať obce a iné verejné orgány, aby 
prijímali integrované a udržateľné plány 
energetickej účinnosti s jasnými cieľmi, 
zapájali miestne zainteresované strany a
občanov do ich tvorby a realizácie 
a primerane ich informovali o ich obsahu a 
pokroku v dosahovaní cieľov. Takéto plány 
môžu priniesť značné úspory energie, 
najmä ak sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie 
a dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov
a integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy. Členské 
štáty by mali podporovať obce a iné 
verejné orgány, aby prijímali integrované 
a udržateľné plány energetickej účinnosti 
s jasnými cieľmi, zapájali občanov do ich 
tvorby a realizácie a primerane ich 
informovali o ich obsahu a pokroku 
v dosahovaní cieľov. Takéto plány môžu 

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie 
a dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, a integrovaných 
mestských prístupov, ktoré presahujú 
rámec individuálnych zásahov do budov 
alebo druhov dopravy. Členské štáty by 
mali podporovať obce a iné verejné 
orgány, aby prijímali integrované 
a udržateľné plány energetickej účinnosti 
s jasnými cieľmi, zapájali občanov do ich 
tvorby a realizácie a primerane ich 
informovali o ich obsahu a pokroku 
v dosahovaní cieľov. Takéto plány môžu 
priniesť značné úspory energie, najmä ak 
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priniesť značné úspory energie, najmä ak 
sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.

sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie, a ak sa 
uplatňujú skutočne holistické prístupy.
Mala by sa podporovať výmena skúseností 
medzi mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
skúsenosti.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Ioan Enciu

Návrh smernice
Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy. Členské 
štáty by mali podporovať obce a iné 
verejné orgány, aby prijímali integrované a 
udržateľné plány energetickej účinnosti s 
jasnými cieľmi, zapájali občanov do ich 
tvorby a realizácie a primerane ich 
informovali o ich obsahu a pokroku v 
dosahovaní cieľov. Takéto plány môžu 
priniesť značné úspory energie, najmä ak 
sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 

(16) Množstvo obcí a iných verejných 
orgánov v členských štátoch už zaviedlo 
integrované prístupy k úspore energie a 
dodávkam energie, napríklad 
prostredníctvom akčných plánov pre 
udržateľnú energiu, ktoré boli vypracované 
v rámci iniciatívy Dohovor starostov, a 
integrovaných mestských prístupov, ktoré 
presahujú rámec individuálnych zásahov 
do budov alebo druhov dopravy. Členské 
štáty by mali podporovať obce a iné 
verejné orgány, aby prijímali integrované, 
komplexné a udržateľné plány energetickej 
účinnosti s jasnými cieľmi, zapájali 
miestne zainteresované strany a občanov 
do ich tvorby a realizácie a primerane 
a trvale ich informovali o ich obsahu a 
pokroku v dosahovaní cieľov. Takéto plány 
môžu priniesť značné úspory energie, 
najmä ak sa vykonávajú v rámci systémov 
hospodárenia s energiou, ktoré umožňujú 
príslušným verejným orgánom, aby lepšie 
riadili svoju spotrebu energie. Mala by sa 
podporovať výmena skúseností medzi 
mestami, obcami a inými verejnými 
orgánmi, pokiaľ ide o inovatívnejšie 
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skúsenosti. skúsenosti.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 16a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(16a) Je potrebné mať na pamäti 
problémy, ktoré vznikli pri realizácii 
auditov spotreby, keďže obce, ktoré sú 
signatármi Dohovoru starostov, narážajú 
na závažné prekážky v prístupe k údajom 
o využívaní energie, ktoré sú rozdelené do 
kategórií, podľa toho, ako ich navrhla 
Európska komisia v Dohovore starostov.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Vicky Ford

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) So zreteľom na nákup niektorých 
produktov a služieb a nákup a prenájom 
budov by verejné orgány, ktoré uzatvárajú 
zmluvy o verejných prácach, dodávkach 
alebo službách, mali ísť príkladom a 
prijímať rozhodnutia týkajúce sa nákupov 
so zohľadnením energetickej účinnosti. 
Ustanovenia smernice EÚ o verejnom 
obstarávaní by však nemali byť dotknuté.

(17) So zreteľom na nákup niektorých 
produktov a služieb a nákup a prenájom 
budov by verejné orgány, ktoré uzatvárajú 
zmluvy o verejných prácach, dodávkach 
alebo službách, mali ísť príkladom a 
v prípade, ak je to nákladovo efektívne 
a praktické, prijímať rozhodnutia týkajúce 
sa nákupov so zohľadnením energetickej 
účinnosti. Ustanovenia smernice EÚ o 
verejnom obstarávaní by však nemali byť 
dotknuté.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) So zreteľom na nákup niektorých 
produktov a služieb a nákup a prenájom 
budov by verejné orgány, ktoré uzatvárajú 
zmluvy o verejných prácach, dodávkach 
alebo službách, mali ísť príkladom 
a prijímať rozhodnutia týkajúce sa nákupov 
so zohľadnením energetickej účinnosti. 
Ustanovenia smernice EÚ o verejnom 
obstarávaní by však nemali byť dotknuté.

(17) So zreteľom na nákup niektorých 
produktov a služieb a nákup a prenájom 
budov by verejné orgány, ktoré uzatvárajú 
zmluvy o verejných prácach, dodávkach 
alebo službách, mali ísť príkladom 
a prijímať rozhodnutia týkajúce sa nákupov 
so zohľadnením energetickej účinnosti. 
Ustanovenia smernice EÚ o verejnom 
obstarávaní by však nemali byť dotknuté 
a mala by sa zaručiť nákladová 
efektívnosť.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Ioan Enciu

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) So zreteľom na nákup niektorých 
produktov a služieb a nákup a prenájom 
budov by verejné orgány, ktoré uzatvárajú 
zmluvy o verejných prácach, dodávkach 
alebo službách, mali ísť príkladom a 
prijímať rozhodnutia týkajúce sa nákupov 
so zohľadnením energetickej účinnosti. 
Ustanovenia smernice EÚ o verejnom 
obstarávaní by však nemali byť dotknuté.

(17) So zreteľom na nákup niektorých 
produktov a služieb a nákup a prenájom 
budov by verejné orgány, ktoré uzatvárajú 
zmluvy o verejných prácach, dodávkach 
alebo službách, mali ísť príkladom a 
prijímať rozhodnutia týkajúce sa nákupov 
so zohľadnením energetickej účinnosti a 
hospodárnosti. Ustanovenia smernice EÚ 
o verejnom obstarávaní by však nemali byť 
dotknuté.

Or. ro
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Francisco Sosa Wagner

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) So zreteľom na skutočnosť, že 
budovy majú 40 % podiel na konečnej 
spotrebe energie v EÚ a produkujú 36 % 
emisií CO2 , a vzhľadom na to, že v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 
je stanovený cieľ 90 % zníženia emisií 
v stavebníctve, tento cieľ sa podarí splniť 
len vtedy, ak EÚ uplatní ambiciózne 
opatrenia na existujúce budovy ako celok, 
keďže sú kľúčovou súčasťou jej 
energetickej infraštruktúry. Z tohto 
dôvodu by sa členské štáty mali inšpirovať 
príkladom verejného sektora pri renovácii 
budov, pozrieť sa na vec z dlhodobého 
hľadiska a pri dodržaní zásady 
subsidiarity a efektívnosti nákladov 
vypracovať plány renovácie komerčných 
a súkromných budov.

Or. es

Odôvodnenie

La propuesta de "medida obligatoria" de los objetivos de mejora energética de los edificios 
públicos, tomada aisladamente, tendrá un alcance muy limitado y por lo tanto un impacto 
relativamente pequeño sobre el rendimiento energético del parque inmobiliario de un Estado 
miembro (los edificios de propiedad de organismos públicos representan sólo el 12% de la 
superficie de los edificios de la UE). Los beneficios reales en términos de ahorro de energía y 
de reducción de emisiones –además de otros beneficios sustanciales como la creación de 
puestos de trabajo- podrían multiplicarse significativamente si la medida se extiende, poco a 
poco y en cierto modo sobre una base inicialmente voluntaria, a otros tipos de edificios (tanto 
residenciales como no residenciales).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17 a) So zreteľom na skutočnosť, že 
budovy majú 40 % podiel na konečnej 
spotrebe energie v EÚ a produkujú 36 % 
emisií CO2 , a vzhľadom na to, že v pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 
je stanovený cieľ 90 % zníženia emisií 
v stavebníctve, tento cieľ sa podarí splniť 
len vtedy, ak EÚ prijme dôrazné opatrenia 
týkajúce sa existujúcich budov ako celku, 
keďže sú nevyhnutnou súčasťou jej 
energetickej infraštruktúry. Členské štáty 
preto musia nasledovať príklad verejného 
sektora pri renovácii budov a 
z dlhodobého hľadiska a pri dodržaní 
zásady subsidiarity a nákladovej 
efektívnosti vytvoriť spôsoby renovácie 
komerčných a súkromných budov.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17 a) Budovy majú 40 % podiel na 
konečnej spotrebe energie v EÚ 
a produkujú 36 % emisií CO2 V pláne 
prechodu na konkurencieschopné 
nízkouhlíkové hospodárstvo v roku 2050 
je stanovený cieľ 90 % zníženia emisií 
v stavebníctve, ktorý sa podarí splniť len 
vtedy, ak EÚ prijme dôrazné opatrenia 
týkajúce sa existujúcich budov ako celku. 
Preto musia členské štáty z dlhodobého 
hľadiska a pri dodržaní zásady 
subsidiarity a nákladovej efektívnosti 
zaviesť účinné stratégie na energetické 
zlepšenia v stavebníctve.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17 a) Aj inštitúcie EÚ by mali ísť 
príkladom a prenajímať si a kupovať len 
produkty, služby a budovy v najvyššej 
dostupnej triede energetickej 
hospodárnosti.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Vicky Ford

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a že
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie.
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a 
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby všetkým 
koncovým odberateľom, a nielen tým, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
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ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej 
únie a poskytovali členským štátom 
významnú mieru flexibility, pričom by sa 
plne zohľadňovala vnútroštátna 
organizácia aktérov na trhu, osobitný 
kontext energetického odvetvia a zvyky 
konečných zákazníkov. Tento spoločný 
rámec by mal energetickým podnikom dať 
možnosť ponúkať energetické služby pre 
všetkých konečných zákazníkov, nielen pre 
tých, ktorým predávajú energiu. Tým sa 
zvyšuje konkurencia na trhu s energiou, 
pretože energetické podniky môžu odlíšiť 
svoj produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že 
v súčasnej situácii by takýto systém 
vytváral nadmerné administratívne náklady 

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie, ktorého 
výsledkom boli v niektorých členských 
štátoch malé úspory energie, sa ukázalo, 
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a že existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli 
v budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili 
v spoločnom rámci na úrovni Európskej 
únie a poskytovali členským štátom 
významnú mieru flexibility, pričom by sa 
plne zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky konečných 
zákazníkov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby pre všetkých 
konečných zákazníkov, nielen pre tých, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup 
k výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež 
umožniť členským štátom oslobodiť malé 
podniky od povinnosti energetickej 
účinnosti. V oznámení Komisie „Small 
Business Act“ sa stanovujú zásady, na 
ktoré by mali prihliadať členské štáty, 
ktoré sa rozhodnú neuplatňovať túto 
možnosť.

že v súčasnej situácii by takýto systém 
vytváral nadmerné administratívne náklady 
a že existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Pokiaľ ide o úroveň ambícií takýchto 
systémov, je vhodné, aby sa tieto systémy, 
a najmä metódy výpočtu ustanovili 
v spoločnom rámci na úrovni Európskej 
únie a poskytovali členským štátom 
významnú mieru flexibility, pričom by sa 
plne zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky konečných 
zákazníkov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby pre všetkých 
konečných zákazníkov, nielen pre tých, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup 
k výhodám, ktoré poskytuje nižšia 
spotreba energie. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a že 
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie.
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej únie
a poskytovali členským štátom významnú 
mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky konečných 
zákazníkov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby pre všetkých 
konečných zákazníkov, nielen pre tých, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a že 
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Cieľ 20 % 
úspory energie do roku 2020 možno lepšie 
dosiahnuť prostredníctvom národných 
systémov záväzkov energetickej účinnosti 
alebo iných alternatívnych opatrení, 
ktorými by sa dosiahla tá istá úroveň 
úspory energie a zaručilo by sa, aby každý 
členský štát využíval hospodárske 
a sociálne výhody vyplývajúce zo zvýšenej 
energetickej účinnosti. Pokiaľ však ide o 
úroveň ambícií systémov záväzkov 
energetickej účinnosti, je vhodné, aby sa 
tieto systémy ustanovili v spoločnom rámci 
na úrovni Európskej únie a poskytovali 
členským štátom významnú mieru 
flexibility, pričom by sa plne zohľadňovala 
vnútroštátna organizácia aktérov na trhu, 
osobitný kontext energetického odvetvia a 
zvyky koncových odberateľov. Tento 
spoločný rámec by mal energetickým 
podnikom dať možnosť ponúkať 
energetické služby všetkým koncovým 
odberateľom, nielen pre tých, ktorým 
predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
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výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Markus Pieper, Marian-Jean Marinescu, Lambert van Nistelrooij, Romana Jordan 
Cizelj, Lena Kolarska-Bobińska, Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Vladimir Urutchev, 
Paul Rübig, Werner Langen, Holger Krahmer

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a že
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej únie 
a poskytovali členským štátom významnú 
mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a 
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť spoločné 
kritériá, na základe ktorých by bolo možné 
stanovovať a overovať opatrenia v oblasti 
energetickej účinnosti, ako aj podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov, je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej únie 
a poskytovali členským štátom významnú 
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energetického odvetvia a zvyky konečných 
zákazníkov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby pre všetkých 
konečných zákazníkov, nielen pre tých, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky koncových 
odberateľov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom a ďalším 
oprávneným subjektom dať možnosť 
ponúkať energetické služby všetkým 
koncovým odberateľom. Spoločný rámec 
by mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
András Gyürk

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a že
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a 
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
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sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej únie 
a poskytovali členským štátom významnú 
mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky konečných 
zákazníkov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby pre všetkých 
konečných zákazníkov, nielen pre tých, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť spoločné 
kritériá, na základe ktorých by bolo možné 
stanovovať a overovať opatrenia v oblasti 
energetickej účinnosti, ako aj podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej únie 
a poskytovali členským štátom významnú 
mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky koncových 
odberateľov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby všetkým 
koncovým odberateľom, a nielen tým, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Ioan Enciu
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Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a že 
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej únie 
a poskytovali členským štátom významnú 
mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky konečných 
zákazníkov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby pre všetkých 
konečných zákazníkov, nielen pre tých, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a že 
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov, je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej únie 
a poskytovali členským štátom významnú 
mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky koncových 
odberateľov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby všetkým 
koncovým odberateľom, nielen tým, ktorým 
predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby mali
ohrození zákazníci, ktorých kategória by 
mala byť vymedzená v príslušných 
vnútroštátnych právnych predpisoch, 
prístup k výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
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od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a že
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej únie 
a poskytovali členským štátom významnú 
mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky konečných 
zákazníkov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že v 
súčasnej situácii by takýto systém vytváral 
nadmerné administratívne náklady a 
existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti. Komisia 
by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 
za ktorých by členské štáty mohli v 
budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili v 
spoločnom rámci na úrovni Európskej únie 
a poskytovali členským štátom významnú 
mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky koncových 
odberateľov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby všetkým 
koncovým odberateľom, a nielen tým, 



AM\882686SK.doc 81/100 PE475.873v01-00

SK

ponúkať energetické služby pre všetkých 
konečných zákazníkov, nielen pre tých, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup k 
výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Daniel Caspary

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že 
v súčasnej situácii by takýto systém 
vytváral nadmerné administratívne náklady 
a že existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla tá istá úroveň úspory energie. 
Komisia by však mala prostredníctvom 
delegovaného aktu vymedziť podmienky, 

(18) V rámci posúdenia možnosti 
vytvorenia systému tzv. bielych osvedčení 
na úrovni Európskej únie sa ukázalo, že 
v súčasnej situácii by takýto systém 
vytváral nadmerné administratívne náklady 
a že existuje riziko, že úspory energie by sa 
sústredili v niekoľkých členských štátoch 
a neprejavili by sa v celej Únii. Tento cieľ 
možno lepšie dosiahnuť, aspoň v tejto fáze, 
prostredníctvom národných systémov 
záväzkov energetickej účinnosti alebo 
iných alternatívnych opatrení, ktorými by 
sa dosiahla podobná úroveň úspory 
energie. Komisia by však mala 
prostredníctvom delegovaného aktu 
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za ktorých by členské štáty mohli 
v budúcnosti uznávať úspory energie 
dosiahnuté v inom členskom štáte. Pokiaľ 
ide o úroveň ambícií takýchto systémov je 
vhodné, aby sa tieto systémy ustanovili 
v spoločnom rámci na úrovni Európskej 
únie a poskytovali členským štátom 
významnú mieru flexibility, pričom by sa 
plne zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky konečných 
zákazníkov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby pre všetkých 
konečných zákazníkov, nielen pre tých, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup 
k výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

vymedziť podmienky, za ktorých by 
členské štáty mohli v budúcnosti uznávať 
úspory energie dosiahnuté v inom 
členskom štáte. Pokiaľ ide o úroveň 
ambícií takýchto systémov, je vhodné, aby 
sa tieto systémy ustanovili v spoločnom 
rámci na úrovni Európskej únie 
a poskytovali členským štátom významnú 
mieru flexibility, pričom by sa plne 
zohľadňovala vnútroštátna organizácia 
aktérov na trhu, osobitný kontext 
energetického odvetvia a zvyky konečných 
zákazníkov. Tento spoločný rámec by mal 
energetickým podnikom dať možnosť 
ponúkať energetické služby pre všetkých 
konečných zákazníkov, nielen pre tých, 
ktorým predávajú energiu. Tým sa zvyšuje 
konkurencia na trhu s energiou, pretože 
energetické podniky môžu odlíšiť svoj 
produkt poskytovaním doplnkových 
energetických služieb. Spoločný rámec by 
mal umožniť členským štátom, aby 
zahrnuli do svojho vnútroštátneho systému 
požiadavky, ktoré sledujú sociálne ciele, 
najmä s cieľom zabezpečiť, aby sociálne 
znevýhodnení zákazníci mali prístup 
k výhodám, ktoré poskytuje vyššia 
energetická účinnosť. Mal by tiež umožniť 
členským štátom oslobodiť malé podniky 
od povinnosti energetickej účinnosti. V 
oznámení Komisie „Small Business Act“ 
sa stanovujú zásady, na ktoré by mali 
prihliadať členské štáty, ktoré sa rozhodnú 
neuplatňovať túto možnosť.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Na využitie potenciálu úspor energie v (19) Na využitie potenciálu energetickej 
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niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad v 
domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli k 
dispozícii. Energetické audity by mali byť 
povinné a pravidelné pre veľké podniky, 
pretože úspory energie môžu byť značné.

účinnosti a úspor energie v niektorých
segmentoch trhu, kde nie sú spravidla 
komerčne poskytované energetické audity 
(napríklad v domácnostiach alebo malých a 
stredných podnikoch), by členské štáty 
mali zabezpečiť, aby energetické audity 
boli k dispozícii. Energetické audity by 
mali byť povinné a pravidelné pre veľké 
podniky, pretože úspory energie môžu byť 
značné. Členské štáty by mali navyše 
vykonať pozitívne kroky na podporu 
energetickej účinnosti a úspor energie 
v týchto segmentoch trhu. Po prvé by mali 
motivovať distribútorov elektriny a plynu 
k reštrukturalizácii svojich taríf a po 
druhé by mali preskúmať uplatňovanie 
variabilných sadzieb DPH.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Na využitie potenciálu úspor energie 
v niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad 
v domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli 
k dispozícii. Energetické audity by mali 
byť povinné a pravidelné pre veľké 
podniky, pretože úspory energie môžu byť 
značné.

(19) Na využitie potenciálu úspor energie 
v niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad 
v domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli 
k dispozícii. Členské štáty by mali mať 
možnosť vytvárať stimuly, aby veľké 
podniky, ktoré sa pravidelne podrobujú 
energetickému auditu, z veľkej časti aj 
uskutočnili odporúčania, ktoré sú 
výsledkom tohto auditu, pokiaľ sú z toho 
vyplývajúce úspory energie výrazné 
a pokiaľ nebude poškodený žiaden priamy 
konkurent.

Or. de
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Odôvodnenie

Na 48. strane posúdenia vplyvu Komisia vychádza z toho, že vykoná len malá časť návrhov 
z energetického auditu. Komisia konkrétne uvádza, že do roku 2020 sa dodatočne ušetrí len 
0,4 až 0,5 % celkovej spotreby energie v priemysle. Nemá teda žiaden význam, aby sa takéto 
audity predpisovali ako záväzné. Pravdepodobnosť, že opatrenia navrhnuté v audite sa aj 
skutočne vykonajú, je vyššia, ak audity prebiehajú na dobrovoľnej báze.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Angelika Niebler

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Na využitie potenciálu úspor energie 
v niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad 
v domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli 
k dispozícii. Energetické audity by mali 
byť povinné a pravidelné pre veľké 
podniky, pretože úspory energie môžu byť 
značné.

(19) Na využitie potenciálu úspor energie 
v niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad 
v domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli 
k dispozícii. Členské štáty budú okrem 
toho vyzvané, aby vytvorili vhodné 
rámcové podmienky na zavedenie 
pravidelných energetických auditov vo 
veľkých podnikoch, pretože úspory 
energie môžu byť značné.

Or. de

Odôvodnenie

Dobrovoľné dohody s podnikmi, príp. so združeniami podnikov, ako aj vnútroštátne systémy 
stimulov sa vo viacerých členských štátoch ukázali ako mimoriadne účinný nástroj na 
dosiahnutie cieľov v oblasti ochrany klímy a životného prostredia, ako aj na zvýšenie 
energetickej účinnosti, pokiaľ sú spojené s prísnym monitorovaním.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Odôvodnenie 19
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Na využitie potenciálu úspor energie v 
niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad v 
domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli k 
dispozícii. Energetické audity by mali byť 
povinné a pravidelné pre veľké podniky, 
pretože úspory energie môžu byť značné.

(19) Na využitie potenciálu úspor energie v 
niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad v 
domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli k 
dispozícii. Členské štáty nabádajú veľké 
podniky, aby pravidelne vykonávali 
energetické audity, pretože úspory energie 
môžu byť značné.

Or. en

Odôvodnenie

Povoľuje sa možnosť, aby energetické audity vykonávali odborníci zvnútra podniku. Vlastné 
pravidelné programy vykonávania energetických auditov podniku by sa mali povoliť v rámci 
dlhodobých dobrovoľných dohôd.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Krišjānis Kariņš, Bendt Bendtsen, Alejo Vidal-Quadras

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Na využitie potenciálu úspor energie v 
niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad v 
domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli k 
dispozícii. Energetické audity by mali byť 
povinné a pravidelné pre veľké podniky, 
pretože úspory energie môžu byť značné.

(19) Na využitie potenciálu úspor energie v 
niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad v 
domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali vytvoriť 
také podmienky, aby boli energetické 
audity k dispozícii, a zabezpečiť vydávanie 
osvedčení ich vykonávateľom. Energetické 
audity by mali byť povinné a pravidelné 
pre veľké podniky, pretože úspory energie 
môžu byť značné.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Na využitie potenciálu úspor energie v 
niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad v 
domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli k 
dispozícii. Energetické audity by mali byť 
povinné a pravidelné pre veľké podniky, 
pretože úspory energie môžu byť značné.

(19) Na využitie potenciálu úspor energie v 
niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad v 
domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
zabezpečiť, aby energetické audity boli k 
dispozícii. Členské štáty by mali nabádať 
veľké podniky, aby pravidelne vykonávali 
energetické audity, pretože úspory energie 
môžu byť značné.

Or. en

Odôvodnenie

Energetické audity by sa mali presadzovať na dobrovoľnom základe, aby sa členským štátom 
umožnilo ponechať si mieru flexibility pri modelovaní národných systémov stimulov 
energetickej účinnosti založených na dobrovoľných a dlhodobých dohodách so súkromným 
sektorom/priemyslom. Takéto dobrovoľné dohody preukázali v niekoľkých členských štátoch 
svoju vysokú prospešnosť z hľadiska zvyšovania energetickej účinnosti a ochrany klímy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Ioan Enciu

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Na využitie potenciálu úspor energie v 
niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad v 
domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 

(19) Na využitie potenciálu úspor energie v 
niektorých segmentoch trhu, kde nie sú 
spravidla komerčne poskytované 
energetické audity (napríklad v 
domácnostiach alebo malých a stredných 
podnikoch), by členské štáty mali 
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zabezpečiť, aby energetické audity boli k 
dispozícii. Energetické audity by mali byť 
povinné a pravidelné pre veľké podniky, 
pretože úspory energie môžu byť značné.

zabezpečiť, aby boli k dispozícii finančne 
dostupné energetické audity. Energetické 
audity by mali byť povinné a pravidelné 
pre veľké podniky, pretože úspory energie 
môžu byť značné.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie 
sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát 
zavedie systém na zabezpečenie a kontrolu 
ich kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, 
a členské štáty by mali v tejto súvislosti 
vytvoriť správne rámce.

Or. en

Odôvodnenie

Zjednodušenie a priestor pre členské štáty, aby sa zariadili podľa svojich vnútroštátnych 
podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Paul Rübig

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať (20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
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nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie 
sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát zavedie 
systém na zabezpečenie a kontrolu ich 
kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

objektívnym a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní a že
nie sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu.

Or. en

Odôvodnenie

Tento PDN je potrebný na to, aby sa nákladová efektívnosť považovala za najvýznamnejšiu  
zásadu s cieľom predchádzať zbytočným auditom energetických tokov bez potenciálu v oblasti 
účinnosti. Vnútropodnikové audity by nemali závisieť od toho, či členské štáty zavedú 
osobitný systém.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Vicky Ford

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie 
sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát 
zavedie systém na zabezpečenie a kontrolu 
ich kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní a že 
členský štát zaviedol systém na 
zabezpečenie a kontrolu ich kvality a v 
prípade potreby na uloženie sankcií.
Členské štáty vytvoria správne rámcové 
podmienky na zabezpečenie dostatočnej 
dostupnosti akreditovaných alebo 
kvalifikovaných odborníkov na trhu.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Lambert van Nistelrooij

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie 
sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát zavedie 
systém na zabezpečenie a kontrolu ich 
kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie 
sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát zavedie 
systém na zabezpečenie a kontrolu ich 
kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií. Členské štáty vytvoria správne 
rámcové podmienky na zabezpečenie 
dostatočnej dostupnosti akreditovaných 
alebo kvalifikovaných odborníkov na 
trhu.

Or. en

Odôvodnenie

Možnosť, aby energetické audity vykonávali vnútropodnikoví odborníci, tak ako sa uvádza 
v odôvodnení 20, je súčasťou vymedzenia „nezávislých auditov“, ktoré je uvedené v článku 7
ods. 2, a mala by preto byť začlenená do článku 7.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 228
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie 

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávisle a nákladovo efektívnym 
spôsobom. Táto požiadavka umožňuje, 
aby audity vykonávali vnútropodnikoví 
odborníci alebo odborníci spoločností 
v oblasti energetických služieb za 
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sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát zavedie 
systém na zabezpečenie a kontrolu ich 
kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

predpokladu, že sú kvalifikovaní alebo 
akreditovaní, nie sú priamo zapojení do 
činnosti, ktoré sú predmetom auditu a že 
členský štát zavedie systém na 
zabezpečenie a kontrolu ich kvality a v 
prípade potreby na uloženie sankcií.

Or. en

Odôvodnenie

Vylúčením spoločností v oblasti energetických služieb (ESCO) z audítorského procesu vznikne 
riziko, že audity budú štandardizované a nízkej kvality. Okrem toho, len tieto spoločnosti majú 
odborné skúsenosti a zručnosti na vykonávanie napríklad rozsiahlych auditov, ktoré sú 
mimoriadne dôležité v nebytových priestoroch a v priemyselných odvetviach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 229
Alejo Vidal-Quadras, Pilar del Castillo Vera, Cristina Gutiérrez-Cortines

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie 
sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát zavedie
systém na zabezpečenie a kontrolu ich 
kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávisle a nákladovo efektívnym 
spôsobom. Táto požiadavka umožňuje, 
aby audity vykonávali vnútropodnikoví 
odborníci alebo poskytovatelia 
energetických služieb za predpokladu, že 
sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie sú 
priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát 
zaviedol systém na zabezpečenie a kontrolu 
ich kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 230
Ioan Enciu

Návrh smernice
Odôvodnenie 20
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie 
sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát zavedie 
systém na zabezpečenie a kontrolu ich 
kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým, cenovo dostupným a 
nákladovo efektívnym spôsobom. V rámci 
požiadavky nezávislosti môžu audity 
vykonávať vnútropodnikoví odborníci 
alebo profesionálni dodávatelia 
energetických služieb za predpokladu, že 
sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie sú 
priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a členský štát zavedie 
systém na zabezpečenie a kontrolu ich 
kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

Or. ro

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 231
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci za predpokladu, 
že sú kvalifikovaní alebo akreditovaní, nie 
sú priamo zapojení do činnosti, ktoré sú 
predmetom auditu a že členský štát zavedie 
systém na zabezpečenie a kontrolu ich 
kvality a v prípade potreby na uloženie 
sankcií.

(20) Tieto audity by sa mali vykonávať 
nezávislým a nákladovo efektívnym 
spôsobom. V rámci požiadavky 
nezávislosti môžu audity vykonávať 
vnútropodnikoví odborníci alebo odborníci 
zo spoločností poskytujúcich energetické 
služby za predpokladu, že sú kvalifikovaní 
alebo akreditovaní, nie sú priamo zapojení 
do činnosti, ktoré sú predmetom auditu 
a že členský štát zavedie systém na 
zabezpečenie a kontrolu ich kvality a 
v prípade potreby na uloženie sankcií.

Or. de

Odôvodnenie

Ak Komisia natoľko dôveruje spoločnostiam poskytujúcim energetické služby, tak potom 
prečo by to tak nemohlo byť aj pri vykonávaní nezávislých energetických auditov? Ich 
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vylúčením dôjde v každom prípade k obmedzeniu, a nie k rozšíreniu trhu v oblasti 
energetických služieb.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 232
Fiona Hall, Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20 a) Náklady na opatrenia v oblasti 
zvýšenia energetickej účinnosti vrátane 
systémov povinných úspor energie 
a zavedenia inteligentných meračov sa 
pravdepodobne prenesú na konečných 
spotrebiteľov prostredníctvom faktúr za 
spotrebu energie. S cieľom zabezpečiť, 
aby maloobchodné energetické 
spoločnosti a poskytovatelia energetických 
služieb realizovali tieto opatrenia 
v prospech spotrebiteľov spravodlivým 
a nákladovo efektívnym spôsobom, 
členské štáty by mali prijať transparentné 
požiadavky na podávanie správ 
o nákladoch národným regulačným 
úradom.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 233
Vicky Ford

Návrh smernice
Odôvodnenie 20a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(20 a) Náklady na opatrenia v oblasti 
zvýšenia energetickej účinnosti vrátane 
systémov záväzku energetickej účinnosti 
a zavedenia inteligentných meračov sa 
pravdepodobne prenesú na konečných 
spotrebiteľov prostredníctvom faktúr za 
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spotrebu energie. S cieľom zabezpečiť, 
aby maloobchodné energetické 
spoločnosti a poskytovatelia energetických 
služieb realizovali tieto opatrenia 
v prospech spotrebiteľov spravodlivým 
a nákladovo efektívnym spôsobom, 
členské štáty by mali prijať transparentné 
požiadavky na podávanie správ 
o nákladoch národným regulačným 
úradom.

Or. en

Odôvodnenie

V smernici sa musí uznať skutočnosť, že spotrebitelia zaplatia za mnohé navrhované 
opatrenia v oblasti zlepšenia energetickej účinnosti, napríklad systémy záväzku energetickej 
účinnosti a zavedenie inteligentných meračov. Smernica musí tiež zabezpečiť, aby sa tieto 
opatrenia realizovali v prospech spotrebiteľa spravodlivým a nákladovo efektívnym 
spôsobom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 234
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné a – pokiaľ si to želajú, 
aj individuálne faktúry na základe 
skutočnej spotreby. Pokiaľ je v tomto 
zahrnuté aj vykurovanie priestorov, mali 
by byť užívatelia v prípade faktúry na 
základe skutočnej spotreby informovaní 
o tom, že náklady môžu byť v zime 
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výrazne vyššie ako počas teplejších 
mesiacov.

Or. de

Odôvodnenie

Mnoho spotrebiteľov si nemôže dovoliť vysoké náklady na vykurovanie, pokiaľ sa na takúto 
situáciu nepripravujú vopred v priebehu celého roka.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 235
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné informácie o svojej 
skutočnej spotrebe. Členské štáty by mali 
navyše vytvoriť programy reakcie na 
dopyt, ktoré posilnia a odmenia 
decentralizovaných a pružných výrobcov 
energie v kombinácii s poskytovateľmi 
reakcie na dopyt.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná zmena prináša myšlienku, že zavedenie inteligentných meračov bude doplnené 
politikami zameranými na rozvoj programov reakcie na dopyt.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 236
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby. Členské 
štáty by mali navyše vytvoriť programy 
reakcie na dopyt, ktoré posilnia a odmenia 
decentralizovaných a pružných výrobcov 
energie v kombinácii s poskytovateľmi 
reakcie na dopyt.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 237
Judith A. Merkies, Anni Podimata

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby. Členské 
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štáty by mali navyše vytvoriť programy 
reakcie na dopyt, ktoré posilnia a odmenia 
decentralizovaných a pružných výrobcov 
energie v kombinácii s poskytovateľmi 
reakcie na dopyt.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 238
Kathleen Van Brempt, Britta Thomsen

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti,
ktoré sa môžu dosiahnuť rozsiahlym 
uplatňovaním technologických inovácií, 
ako sú napríklad inteligentné merače. 
Zavedenie týchto technologických inovácií 
je možné podporiť v prípade pozitívneho 
výsledku kompletnej analýzy nákladov 
a prínosov predovšetkým pre 
spotrebiteľov, vrátane používateľov 
s nízkym príjmom, a v prípade zaručenia 
súkromia. Koneční spotrebitelia musia 
byť schopní zobraziť si ukazovatele 
nákladov a spotreby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 239
Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
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zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby. Členské 
štáty by mali predovšetkým od 
distribútorov elektriny a plynu požadovať 
zavedenie spoločného systému 
zobrazovania, aby spotrebiteľom uľahčili 
rozhodovanie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 240
Ioannis A. Tsoukalas

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a skutočnej spotreby
ľahko zrozumiteľným spôsobom buď 
prostredníctvom displeja na inteligentnom 
merači alebo na internete a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 241
Britta Thomsen

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, napríklad 
automatizácie a riadenia zavádzania 
inteligentných meračov. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si 
ukazovatele nákladov a spotreby, náležite 
ich riadiť a mali by dostávať pravidelné 
individuálne faktúry na základe skutočnej 
spotreby.

Or. en

Odôvodnenie

Smart meters are not “the one and only” cost effective technological innovation. Smart 
meters only allow the final customer to visualise his/her energy consumption in real time, 
without being able to influence it. Such a measure will not drive energy efficiency on its own. 
Building automation and controls are vital in this context as they enable buildings to become 
intelligent. Further, building automation and controls, in comparison with other technologies, 
are technologies that are already available on the market, that are cost efficient and that have 
short pay-back times.Building automation and controls ensure average payback times of 3 to 
5 years at low investment volumes and with long-lasting impacts on energy savings. These are 
some of the most cost-effective energy efficiency technologies and the easiest to 
implement.Building automation and controls increase the energy saving potential of any other 
measures installed. Simple passive measures (such as glazing or insulation) only reduce 
consumption if controls are present, similarly plant installed will only achieve its design 
efficiency if controls are fitted.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 242
Fiona Hall

Návrh smernice
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní zobraziť si
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

(21) Pri navrhovaní opatrení týkajúcich sa 
zvýšenia energetickej účinnosti by sa mali 
zohľadňovať prínosy a úspory z účinnosti 
dosiahnuté vďaka rozsiahlemu 
uplatňovaniu nákladovo efektívnych 
technologických inovácií, ako sú napríklad 
inteligentné merače. Na maximalizáciu 
úspor vďaka týmto inováciám by koncoví 
odberatelia mali byť schopní vidieť
ukazovatele nákladov a spotreby a mali by 
dostávať pravidelné individuálne faktúry 
na základe skutočnej spotreby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 243
Kathleen Van Brempt

Návrh smernice
Odôvodnenie 21a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21 a) Opatrenia v oblasti úspory energie 
môžu jednotlivým domácnostiam priniesť 
ročné úspory až vo výške 1000 EUR. 
Politiky v oblasti energetickej účinnosti sú 
preto kľúčovým nástrojom na 
zabezpečenie finančnej dostupnosti 
energie všetkým spotrebiteľom, ako aj 
v boji proti energetickej chudobe.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 244
Kathleen Van Brempt, Anni Podimata

Návrh smernice
Odôvodnenie 21b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21 b) Energetickú chudobu spôsobuje 
predovšetkým kombinácia nízkych 
príjmov, nekvalitného bývania a vysokých 
cien energie. Proti týmto trom problémom 
sa musí bojovať zvyšovaním energetickej 
účinnosti domov, zavedením 
zodpovednosti trhov s energiami 
a navrhnutím opatrení na sociálne 
začleňovanie.

Or. en


