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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na zasedání Evropské rady o energetice konaném v roce 2011 bylo zdůrazněno, že „cíle 
zvýšení energetické účinnosti o 20 % do roku 2020, jehož dosavadní plnění není uspokojivé, 
musí být dosaženo. K tomu je zapotřebí rozhodného přístupu zaměřeného na využití značného 
potenciálu pro vyšší energetickou úsporu v budovách, v dopravě a u produktů a procesů“.

Budovy musí tvořit jádro politiky EU v oblasti energetické účinnosti, neboť 40 % konečné 
spotřeby energie(a 36 % emisí skleníkových plynů) představují domy, kancelářské prostory, 
prodejny a další budovy. Kromě toho budovy představují  po energetickém odvětví druhý 
největší nevyužitý potenciál energetických úspor, pokud jde o nákladovou efektivnost.

Předpokládaný nákladově efektivní potenciál úspor s ohledem na budovy (tj. bytových i 
nebytových staveb) je 65 Mtoe1, což odpovídá kumulovaným investičním potřebám v rozsahu 
přibližně 587 miliard EUR v období 2011–2020. V přepočtu to představuje potřebu investic 
ve výši přibližně 60 miliard EUR ročně, mělo-li by se dosáhnout téhož potenciálu úspor.

Navrhovatelka proto v tomto stanovisku doporučuje, aby byla členským státům a regionům 
poskytnuta flexibilita při rozhodování, zda-li chtějí soustředit své investice do energetické 
účinnosti v oblasti veřejných infrastruktur nebo/a v oblasti budov.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro regionální rozvoj jako příslušný 
výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh nařízení
Čl. 2 ─ odst. 2 ─ písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) snižování emisí skleníkových plynů v 
zařízeních, na něž se vztahuje směrnice 
2003/87/ES;

b) investice, jejichž cílem je snižování 
emisí skleníkových plynů pocházejících z 
činností, na něž se vztahuje příloha 1 
směrnice 2003/87/ES;

Or. en
                                               
1 viz konzultační dokument Komise „Financial support for Energy efficiency in buildings“ (Finanční podpora 
energetické účinnosti budov); Eichhammer, W. et al.: Study on the Energy Savings Potentials in EU Member 
States, Candidate Countries and EEA Countries (Studie potenciálu energetických úspor v členských státech EU, 
kandidátských zemích a zemích EHS). 2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How to triple the 
impact of energy saving policies in Europe. Report to the European Climate Foundation, (Energetické úspory 
2020 – Jak ztrojnásobit dopad politik energetických úspor v Evropě, zpráva pro Evropskou nadaci pro otázky 
klimatu) 2010
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Odůvodnění

Jasnější definice.

Pozměňovací návrh 2

Návrh nařízení
Čl. 2 ─ odst. 2 ─ písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) bytovou výstavbu. c) bytovou výstavbu s výjimkou výstavby, 
která podporuje energetickou účinnost a 
využívání obnovitelné energie.

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh čl. 3 písm. a) - podbod iii).

Pozměňovací návrh 3

Návrh nařízení
Čl. 3 ─ písm. a ─ bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) podporou energetické účinnosti a 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
ve veřejných infrastrukturách;

iii) podporou energetické účinnosti a 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
ve veřejných infrastrukturách a v odvětví 
bytové výstavby;

Or. en

Odůvodnění

V tomto bodu je třeba větší flexibilita s ohledem na investiční priority.
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Pozměňovací návrh 4

Návrh nařízení
Čl. 3 ─ písm. a ─ bod iv

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iv) rozvojem inteligentních distribučních 
soustav na hladině nízkého napětí;

iv) rozvojem inteligentních distribučních 
soustav na hladině nízkého a středního 
napětí;

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Návrh nařízení
Čl. 3 ─ písm. a ─ bod v

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

v) podporou nízkouhlíkových strategií pro 
městské oblasti;

v) podporou nízkouhlíkových strategií pro 
všechny typy oblastí, zejména městské 
oblasti, včetně podpory udržitelné městské 
mobility, neznečistěné veřejné dopravy a 
adaptačních opatření, jejichž cílem je 
zmírnění změny klimatu;

Or. en


