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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

k revizi akčního plánu pro energetickou účinnost
(2010/2107(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 19. října 2006 nazvané „Akční plán pro energetickou 
účinnost: využití možností“ (KOM(2006)0545), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 23. ledna 2008 nazvané „20 a 20 do roku 2020 –
Změna klimatu je pro Evropu příležitostí“ (KOM(2008)0030), 

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 13. listopadu 2008 nazvané „Energetická účinnost: 
plnění 20% cílové hodnoty“ (KOM(2008)0772),

– s ohledem na sdělení Komise ze dne 10. ledna 2007 nazvané „Energetická politika pro 
Evropu“ (KOM(2007)0001), na které navázalo sdělení Komise ze dne 13. listopadu 2008 
nazvané „Druhý strategický přezkum energetické politiky – akční plán EU pro 
zabezpečení dodávek energie a jejich solidární využití“, a související dokumenty 
(KOM(2008)0781),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 ze dne 
13. července 2009 o zavedení programu na podporu hospodářského oživení 
prostřednictvím finanční pomoci Společenství pro projekty v oblasti energetiky (Evropský 
program oživení energetiky)1,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách a o zrušení 
směrnice Rady 93/76/EHS (směrnice o energetických službách)2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/30/EU ze dne 19. května 
2010 o uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích výrobků 
spojených se spotřebou energie a v normalizovaných informacích o výrobku3,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/ES ze dne 19. května 2010 
o energetické náročnosti budov4,

– s ohledem na hodnotící dokument Komise ze dne 7. května 2010 nazvaný „Směrem 
k nové energetické strategii pro Evropu 2011–2020“,

– s ohledem na nezávislou studii nazvanou „Zdanění služebních vozidel – dotace, prosperita 

                                               
1 Úř. věst. L 200, 31.7.2009, s. 31.
2 Úř. věst. L 114, 27.4.2006, s. 64.
3 Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 1.
4 Úř. věst. L 153, 18.6.2010, s. 13.
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a ekonomika“ vypracovanou na žádost Komise1,

– s ohledem na své usnesení ze dne 3. února 2009 o druhém strategickém přezkumu 
energetické politiky2,

– s ohledem na článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanoviska Výboru pro 
životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro regionální rozvoj 
(A7-0000/2010),

A. vzhledem k tomu, že úspory energie představují nákladově nejúčinnější a nejrychlejší 
způsob snižování CO2 a jiných emisí a zlepšování zabezpečení dodávek, a proto by 
energetická účinnost měla být klíčovou prioritou jakékoliv budoucí strategie EU, zejména 
její strategie 2020,

B. vzhledem k tomu, že úspory energie s sebou nesou hospodářské výhody; vzhledem 
k tomu, že objem energie importované do EU narůstá a v roce 2007 měl hodnotu 332 
miliard EUR, a vzhledem k tomu, že podle údajů Komise mohou roční energetické úspory 
dosáhnout částky převyšující 1 000 EUR na domácnost3 a že úspěšné splnění cíle 
energetické účinnosti by pro EU mohlo znamenat úspory ve výši přibližně 100 miliard 
EUR a snížení emisí téměř o 800 milionů tun ročně4,

C. vzhledem k tomu, že pokud má být do roku 2020 dosaženo 20% cílové hodnoty 
energetické účinnosti, je třeba zintenzivnit úsilí, a vzhledem k tomu, že monitorování 
pokroku vedoucího k dosažení tohoto cíle není dostatečné;

D. vzhledem k tomu, že doba návratnosti investic do energetické účinnosti je krátká a že 
investice vytváří ve venkovských i městských oblastech nová pracovní místa, která do 
značné míry nemohou zabezpečit externí dodavatelé, a to zejména ve stavebnictví a 
v malých a středních podnicích,

E. vzhledem k tomu, že využívání veřejných prostředků pro revolvingové finanční nástroje 
za účelem poskytování finančních pobídek určených na opatření v oblasti energetické 
účinnosti má v době rozpočtových omezení tu výhodu, že umožňuje většinu těchto 
prostředků dlouhodobě zachovat,

F. vzhledem k tomu, že příčinou zvýšené spotřeby energie je poptávka a že je skutečně třeba 
zabývat se tržními překážkami, které brání většímu zastoupení energeticky účinných 
výrobků na trhu,

                                               
1 Společnost Copenhagen Economics, 
http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/taxation/gen_info/economic_analysis/tax_papers/taxa
tion_paper_22_en.pdf
2 Úř. věst. C 67E, 18.3.2010, s. 16.
3 KOM(2008)0772, s. 4.
4 KOM(2008)0030, s. 8.
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G. vzhledem k tomu, že budovy odpovídají zhruba za 40 % spotřeby energie a přibližně za 
36 % emisí skleníkových plynů v EU1, a vzhledem k tomu, že stavební činnost 
představuje významný podíl hospodářství EU, který odpovídá zhruba 12 % HDP EU,

H. vzhledem k tomu, že průmyslové elektrické motory spotřebují 30 %–40 % elektrické 
energie vytvářené na celém světě, a vzhledem k tomu, že patřičná optimalizace náležitých 
motorových systémů, především s využitím regulace rychlosti, může vést k úspoře 30 % 
až 60 % spotřebované energie,

1. Soulad se stávajícími právními předpisy a jejich uplatňování

1. vyzývá Komisi, aby předložila hodnocení výsledků snah ze strany členských států 
a Komise; domnívá se, že pokud hodnocení prokáže, že je provádění strategie 
neuspokojivé, a EU tedy svého cíle do roku 2020 zřejmě nedosáhne, měl by být součástí 
akčního plánu pro energetickou účinnost závazek Komise navrhnout další opatření EU, 
jako jsou závazné cíle stanovené pro členské státy v oblasti energetické účinnosti, jež 
budou spravedlivé, měřitelné a jež zohlední výchozí pozici a vnitrostátní situaci 
jednotlivých členských států; zdůrazňuje, že by tato metoda měla být založena na 
absolutním snížení spotřeby energie, aby tak byla zajištěna transparentnost;

2. vyzývá Komisi, aby předložila ambiciózní akční plán pro energetickou účinnost, jež 
zhodnotí pokrok, kterého bylo dosaženo u všech opatření obsažených v akčním plánu 
z roku 2006, podpoří uplatňování opatření zaměřených na energetickou účinnost, jež byla 
přijata podle akčního plánu z roku 2006 a jež stále probíhají, a bude obsahovat nová 
přiměřená opatření pro dosažení stanoveného cíle do roku 2020;

3. žádá, aby byla provedena revize směrnice o energetických službách tak, aby zahrnula tzv. 
přístup založený na ukazatelích (s flexibilními cíli), který členským státům umožňuje 
vybrat si na základě předpokladů týkajících se efektivnosti nákladů a potenciálních úspor 
energie, na které oblasti zaměří své úsilí;

4. vyzývá Komisi, aby zahrnula kritické posouzení národních akčních plánů pro 
energetickou účinnost a jejich provádění, včetně závazné formy pro předávání zpráv, 
sladění podávání zpráv se směrnicí o energetických službách, používání energetických 
štítků a ekodesignu s cílem zbavit členské státy zátěže, a aby zhodnotila činnost všech 
členských států a provedla jejich klasifikaci, a řádně tak využila přístup založený na 
flexibilních cílech;

5. naléhavě vyzývá členské státy, aby zavedly všeobecný dozor nad trhem a vytvořily 
programy pro monitorování souladu se směrnicemi o stavbách, ekodesignu, energetických 
štítcích a energetických štítcích pro pneumatiky, především pokud jde o dovoz, a vyzývá 
Komisi, aby provádění těchto programů monitorovala a v případě potřeb zahájila řízení 
pro nesplnění povinnosti;

6. v návaznosti na vstup revidované směrnice v platnost vyzývá Komisi, aby za několik let 
posoudila dopad povinných odkazů na systém energetických štítků v reklamách na 
chování spotřebitelů;

                                               
1 KOM(2008)0772, s. 8.
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2. Energetická infrastruktura (produkce a přenos)

7. domnívá se, že je třeba jasnější zaměření na inovace systému, jako jsou inteligentní sítě, 
inteligentní měření a skladování energie, které mohou energetickou účinnost podpořit;

8. vyzývá k revizi směrnice o kombinované výrobě tepla a elektřiny (kogenerace) za účelem 
podpory kogenerace a dálkového vytápění a chlazení prostřednictvím povzbuzení 
členských států k vytvoření stabilního a příznivého regulačního rámce tak, že zváží 
prioritní přístup kogenerace k elektrické síti a podpoří využití kogenerace a dálkového 
vytápění v budovách a udržitelné financování kombinované výroby, např. zařazením 
kogenerace mezi kritéria pro výběr v rámci projektů pro rozvoj měst a venkova 
financovaných ze strukturálních fondů;

9. vyzývá členské státy, aby rovněž prosazovaly využívání kogenerace tím, že budou 
podporovat zřizování a renovaci systémů dálkového vytápění spíše než kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny jako takovou;

10. vítá pokračující práci Komise na inteligentních sítích a naléhavě ji vyzývá, aby rozvoj 
inteligentních sítí podporovala stanovením společných norem a aby v celé EU zajistila 
dlouhodobě trvalé harmonizované regulační prostředí;

3. Rozvoj měst a budovy

11. zdůrazňuje, že je třeba podporovat iniciativy, které se na místní a regionální úrovni 
zaměřují na snižování spotřeby energie a emisí skleníkových plynů, jako je Pakt primátorů 
a iniciativa pro inteligentní města;

12. vyzývá Komisi, aby posoudila možnosti v oblasti energetické účinnosti veřejných budov 
a navrhla povinný cíl snížení spotřeby energie veřejných budov v členských státech;

13. je přesvědčen, že pro dosažení cíle energetické účinnosti je klíčové, aby šly veřejné 
orgány příkladem; na druhé straně uznává, že stávající rozpočtová omezení, především na 
regionální a místní úrovni, často snižují schopnost veřejných subjektů investovat přímo; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby našly inovativní způsoby řešení tohoto problému;

14. domnívá se, že by Evropský parlament a Komise měly jít příkladem a do roku 2020 
renovovat své budovy tak, aby měly téměř nulovou spotřebu energie;

15. žádá Komisi, aby v rámci nadcházející inovační strategie prosazovala nové iniciativy na 
podporu renovace budov, jako např. inovační partnerství pro energetickou účinnost 
v energeticky účinných městech s nulovými emisemi;

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby podporovaly zavedení certifikátů energetické 
náročnosti, jednotných správních míst zajišťujících přístup k technickému poradenství 
a podpoře a také finanční podněty dostupné na regionální, vnitrostátní a evropské úrovni;

17. žádá Komisi a členské státy, aby podporovaly častější provádění energetických auditů ve 
společnostech a aby v této souvislosti navrhly mechanismy, zejména na podporu malých 
a středních podniků;
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18. domnívá se, že by Komise měla financovat pilotní studie auditů energetické účinnosti 
budov, aby ověřila eventuální úspory a motivovala účastníky trhu k investicím do 
energeticky účinných řešení;

19. žádá Komisi, aby navrhla minimální požadavky na energetickou účinnost pouličního 
osvětlení, ekologických veřejných zakázek a renovací zaměřených na úsporu energie; v 
této souvislosti žádá, aby součástí těchto požadavků bylo přesné stanovení celkových 
nákladů všech veřejných zakázek na instalace osvětlení za celou dobu jejich životnosti do 
roku 2012;

4. Informační a komunikační technologie a výrobky

20. vyzývá k rychlému a řádnému provádění směrnic o energetických štítcích prostřednictvím 
přijetí aktů v přenesené pravomoci týkajících se nových energetických výrobků; domnívá 
se, že by se směrnice o ekodesignu měla vztahovat také na velké budovy, průmyslové 
vybavení, systémy integrovaného osvětlení v budovách, čerpadla a výrobky pro efektivní 
využití vody a měla by rovněž zahrnovat definici minimálních požadavků na energetickou 
náročnost budov;

21. vyzývá Komisi, aby předložila specifické právní předpisy týkající se efektivního 
využívání zdrojů výrobků;

22. žádá Komisi, aby zvážila možnost rozšíření působnosti směrnice o budovách tak, aby se 
vztahovala i na velké budovy, včetně požadavků na ekodesign výrobků, a zejména na 
průmyslové elektrické motory používané ve velkých budovách;

23. vyzývá Komisi, aby zhodnotila právní předpisy a zajistila, že se zaměří na výrobky, 
systémy a na jejich využívání energie; považuje za nezbytné, aby bylo zvýšeno povědomí 
občanů EU o energetické účinnosti a efektivním využívání zdrojů spotřebních 
a energetických výrobků; domnívá se, že by aplikace při hodnocení spotřeby energie měly 
být považovány za celek, a ne pouze za jednotlivé částečné výrobky;

24. vítá úsilí pracovní skupiny v oblasti inteligentního měření a žádá Komisi, aby do roku 
2011 předložila několik doporučení, kterými zajistí, že:

 inteligentní měření bude prováděno v souladu s časovým plánem třetího balíčku 
opatření pro trh s energií,

 se členské státy do konce roku 2011 dohodnou na společných funkčních parametrech 
inteligentních měřičů,

 Komise a členské státy stanoví konkrétní cíl v podobě počtu domácností, které mají 
být do roku 2020 vybaveny inteligentními měřiči;

25. vyzývá Komisi, aby do plánu SET zařadila oddíl zaměřený na rozvoj a podporu 
technologií a výrobků, které prosazují energetickou účinnost a efektivní využívání zdrojů;

5. Doprava

26. žádá Komisi, aby vydala ambiciózní bílou knihu o dopravě s cílem vybudovat udržitelnou 
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evropskou dopravní politiku, která podpoří zavedení nových, energeticky účinných 
technologií a sníží závislost na fosilních palivech, zejména na ropě;

27. vyzývá Komisi, aby podpořila rozvoj inovativních zařízení, která zlepší energetickou 
účinnost (např. spoilery nákladních automobilů), a aby zvážila možnost, že bude jejich 
používání povinné, pokud se ukáže, že jsou nákladově účinné;

28. v této souvislosti podporuje používání energeticky účinných pneumatik a žádá Komisi, 
aby stanovila minimální požadavky na energetickou účinnost vozidel zakoupených 
veřejnými orgány a pneumatik těchto vozidel;

29. vyzývá Komisi, aby zajistila rámcové podmínky pro vývoj elektromobilů, zejména pokud 
jde o standardizaci softwaru pro infrastrukturu a nabíjecích stanic;

30. znovu opakuje, že je třeba podpořit intermodální řešení dopravy a také rozvoj 
inteligentních dopravních systémů tak, aby bylo v odvětví dopravy dosaženo úspor 
energie (včetně zpoplatnění vjezdu do přetížených oblastí, informačních technologií pro 
řízení dopravy, železniční infrastruktury atd.);

31. vyzývá členské státy, aby zrušily daňové systémy, které podněcují ke koupi vozidel, jež 
nevyužívají palivo efektivně1;

6. Pobídky a financování

32. vyzývá Komisi, aby předložila návrhy na vybudování evropského rámce revolvingových 
finančních nástrojů, který by prosazoval doplňková opatření zaměřená na energetickou 
účinnost, jež podpoří stávající úspěšné vnitrostátní systémy a distribuční kanály (např. 
prostřednictvím sdílení rizik) a přispějí k vytvoření a zdokonalení systémů energetické 
účinnosti v jednotlivých členských státech;

33. domnívá se, že by tento rámec měl zohlednit zkušenosti s využíváním existujících 
revolvingových nástrojů zajišťovaných z veřejných prostředků, využít stávající finanční 
prostředky EU a měl by být navržen tak, aby přitahoval jiné veřejné či soukromé finanční 
prostředky s cílem vytvořit co největší pákový efekt a podpořit finanční programy určené 
pro velký počet konečných příjemců;

34. v této souvislosti vítá návrh Komise na využití nepřidělených finančních prostředků podle 
nařízení EEPR k vytvoření specializovaného finančního nástroje, který by podpořil 
iniciativy zaměřené na energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie, a žádá Komisi, 
aby tento návrh urychleně schválila;

35. zdůrazňuje, že je potřeba zlepšit využívání stávajících fondů EU, jako je např. EFRR, na 
opatření zaměřená na energetickou účinnost; žádá Komisi, aby identifikovala překážky 
bránící využití většího podílu zdrojů ze strukturálních fondů a z Fondu soudržnosti na 
tento účel a aby navrhla přiměřené kroky k odstranění těchto překážek (např. doplňková 
opatření na úrovni EU zaměřená na podporu technické pomoci);

                                               
1 Studie o daních č. 22 (2010): Zdanění služebních vozidel – dotace, prosperita a ekonomika.
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36. vyzývá Komisi, aby posílila finanční mechanismy (např. ELENA) a zvážila vytvoření 
doplňkových mechanismů financovaných z programu inteligentní energie;

37. vyzývá Komisi, aby prosazovala opatření EU na podporu technické pomoci, která 
poskytují zkušení (národní a mezinárodní) finanční zprostředkovatelé:

 za účelem zvýšení informovanosti a zlepšení know-how řídících orgánů a veřejnosti 
a také soukromých finančních institucí, pokud jde o strategie financování 
a institucionální požadavky na podporu investic do energetické účinnosti,

 za účelem podpory veřejných a soukromých finančních institucí při provádění 
odpovídajících opatření a uplatňování finančních nástrojů,

 za účelem vytvoření udržitelných a efektivních finančních nástrojů tak, aby byly 
finanční prostředky lépe využity k investicím do energetické účinnosti,

 za účelem předávání osvědčených postupů a zkušeností mezi členskými státy a jejich 
finančními zprostředkovateli;

38. vyzývá Komisi, aby zvážila navržení účinných opatření, která by energetické společnosti 
přiměla k investicím do energetické účinnosti;

39. znovu opakuje svou žádost, aby byl oddíl věnovaný energetické účinnosti v rámci 
evropské politiky sousedství posílen a aby byl systematicky zařazován do dialogů EU se 
třetími zeměmi;

40. vyzývá Komisi, aby energetickou účinnost zařadila mezi klíčové priority osmého 
rámcového programu pro výzkum a vývoj a aby udělila významnou roli podprogramům 
věnovaným energetické účinnosti podobným současnému programu inteligentní energie; 
zdůrazňuje, že je třeba zdvojnásobit finanční prostředky na výzkum, vývoj a demonstrace 
v oblasti energetiky a že je do roku 2020 rovněž třeba oproti stávající výši prostředků 
podstatně navýšit budoucí rozpočet EU určený především na obnovitelnou energii, 
inteligentní sítě a energetickou účinnost;

41. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Úvod
Energetická účinnost představuje nákladově nejúčinnější a nejrychlejší způsob snižování CO2
a jiných emisí. Nese s sebou obrovské výhody jak v oblasti hospodářského růstu, tak při 
vytváření pracovních míst. Pracovní místa vznikají ve venkovských i městských oblastech, 
často v malých a středních podnicích, a jde o místní práce, které nemohou zabezpečit externí 
dodavatelé. Jedná se o místa v odvětví IT, stavebnictví a služby.

Od přijetí akčního plánu pro energetickou účinnost v roce 2006 bylo dosaženo výrazných 
úspěchů, politické a hospodářské souvislosti se však od té doby výrazně změnily. Proto je 
zjevně nutné přezkoumat politiku EU v oblasti energetické účinnosti tak, aby byla v souladu 
se stávajícími prioritami a vývojem. Východiskem pro revizi politiky EU v oblasti energetické 
účinnosti by mělo být důkladné zhodnocení úspěchů a nedostatků akčního plánu pro 
energetickou účinnost z roku 2006. Opatření zaměřená na zvýšení úspor energie lze zavést 
prostřednictvím množství různých nástrojů na úrovni EU i na úrovni jednotlivých členských 
států, mezi něž patří například energetické štítky, ekologické normy pro energetické výrobky, 
energetická účinnost budov a mnoho dalších. Zpravodaj se domnívá, že by tvůrcové politik 
měli usilovat o diversifikaci prostředků, pomocí kterých chtějí v EU27 podpořit energetickou 
účinnost, a že některé nástroje je vhodnější použít na vnitrostátní úrovni.

Cíle v oblasti energetické účinnosti
Je stále jasnější, že se EU nedaří plnit 20% cílovou hodnotu. Evropské komisi v tomto ohledu 
chybí oficiální dokumentace. Zatímco cíle týkající se emisí a obnovitelných zdrojů energie lze 
snadno změřit a jsou oficiálně zveřejňovány Eurostatem, statistiky energetické účinnosti jsou 
zpochybnitelné, neboť model PRIMES je často kritizován. Zpravodaj se přesto domnívá, že 
Komise odpovídá za předkládání statistik vývoje všech zásadních součástí energetické 
politiky EU.

Budovy
Je známou skutečností, že budovy představují v oblasti energetické účinnosti obrovský 
potenciál. V současnosti je obtížné usilovat o přepracování Evropského programu pro obnovu 
a rozvoj vzhledem k tomu, že příslušná směrnice byla přepracována nedávno. Vzhledem ke 
svému významu však budovy vyžadují jiný přístup, který bude v souladu se zásadou 
subsidiarity a nebude porušovat právo na soukromé vlastnictví. Měli bychom se zabývat 
otázkou vhodných nástrojů financování a také tím, že je třeba podpořit odborné vzdělávání, 
přístup malých a středních podniků k informacím a zvyšování informovanosti obecně. Je třeba 
zaměřit se na renovaci existujících budov, neboť tempo výstavby nových budov v EU klesá 
a mnoho starých budov disponuje v oblasti účinnosti největším potenciálem, pokud budou 
řádně renovovány.

Ekodesign
Zpravodaj se domnívá, že by obecně měly být prosazovány dobrovolné dohody, v některých 
případech však minimální normy a konkrétní cíle přestavují nezbytná opatření, která trh 
nasměrují k větší energetické účinnosti. Směrnice o ekodesignu je nejúčinnějším nástrojem 
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politiky energetické účinnosti na úrovni EU a je rovněž nejlepším příkladem typu politiky, 
které by se EU měla snažit zavádět. Nejslibnější přístup je zřejmě přístup založený na 
společných standardech, jež platí pro celý trh EU a jež povedou k větší konkurenci mezi 
členskými státy, čímž jim umožní konkurovat na světovém trhu.

Financování
V odvětví čistých technologií je třeba překonat rozdíly mezi USA a Čínou na jedné straně 
a EU na straně druhé. Obě tyto země jsou v přijímání legislativních opatření zaměřených na 
podporu energeticky účinných řešení mnohem dále než EU. Proto by měla EU a členské státy
podporovat opatření a nástroje zaměřené na posílení financování. Na úrovni EU by měly být 
vytvářeny pobídky ke zřizování vnitrostátních fondů pro energetickou účinnost, jež podporují 
smlouvy o energetické účinnosti.

Smlouvy o energetické účinnosti, prostřednictvím kterých zákazníci získávají zaručenou 
úsporu energie, vytváří pákový efekt, neboť takto investované prostředky se v časovém 
horizontu 2–15 let vrátí. V malých a středních podnicích jsou tak vytvářena pracovní místa, 
spotřebitelé ušetří na účtech za energie a zároveň jsou snižovány emise.


