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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

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

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

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

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

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

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

Or. en

                                               
1 pozri konzultačnú správu Komisie s názvom Financial support for Energy efficiency in buildings (Finančná 
podpora na energetickú účinnosť budov) Eichhammer, W. et al.: Study on the Energy Savings Potentials in EU 
Member States, Candidate Countries and EEA Countries (Štúdia o potenciáli energetických úspor v členských 
štátoch EÚ, kandidátskych krajinách a krajinách EHP). 2009; Wesselink, B. et al.: Energy Savings 2020 – How 
to triple the impact of energy saving policies in Europe . (Úspory energie v roku 2020 – Ako strojnásobiť dosah 
politík v oblasti úspor energie v Európe). Správa pre Európskeho fondu pre klímu, 2010



PE486.189v01-00 4/5 PA\897896SK.doc

SK

Odôvodnenie
Jasnejšie znenie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh nariadenia
Článok 2 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

c) bývanie. c) bývanie s výnimkou presadzovania
energetickej účinnosti a využitia energie z 
obnoviteľných zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

iii) podpora energetickej efektívnosti 
a využitia energie z obnoviteľných zdrojov 
vo verejných infraštruktúrach a v odvetví 
bývania;

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebná väčšia flexibilita vo vzťahu k investičným prioritám v tomto bode.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod iv

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

iv) vývojom inteligentných distribučných 
systémov s nízkym napätím;

iv) vývojom inteligentných distribučných 
systémov s nízkym a stredným napätím;

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh nariadenia
Článok 3 – písmeno a – bod v

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

v) propagáciou nízkouhlíkových stratégií 
pre mestské oblasti;

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

Or. en


