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Energetická náročnost budov (přepracované znění) ***II 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu ze dne 18. května 2010 k postoji Rady 

v prvním čtení k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické 

náročnosti budov (přepracované znění) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 2008/0223(COD)) 

 

(Řádný legislativní postup: druhé čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na postoj Rady v prvním čtení (05386/3/2010 – C7-0095/2010), 

– s ohledem na návrh Komise předložený Parlamentu a Radě (KOM(2008)0780), 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 

předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0413/2008), 

– s ohledem na sdělení Komise Parlamentu a Radě nazvané „Důsledky vstupu Lisabonské 

smlouvy v platnost pro probíhající interinstitucionální rozhodovací postupy“ 

(KOM(2009)0665), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 7 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na svůj postoj v prvním čtení1, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 14. 

května 20092, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 21. dubna 20093, 

– s ohledem na článek 72 jednacího řádu, 

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení předložené Výborem pro průmysl, výzkum 

a energetiku (A7-0124/2010), 

1. schvaluje postoj Rady; 

2. schvaluje společné prohlášení Parlamentu, Rady a Komise připojené k tomuto usnesení; 

3. bere na vědomí prohlášení Komise připojená k tomuto usnesení; 

4. konstatuje, že akt je přijat v souladu s postojem Rady; 

5. pověřuje svého předsedu, aby společně s předsedou Rady akt podepsal v souladu s čl. 297 

odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie; 

                                                 
1  Přijaté texty, 23.4.2009, P6_TA(2009)0278. 
2  Úř. věst. C 277, 17.11.2009, s. 75. 
3  Úř. věst. C 200, 25.8.2009, s. 41. 



 

6. pověřuje generálního tajemníka, aby akt podepsal poté, co bude ověřeno, že všechny 

postupy byly řádně ukončeny, a aby společně s generálním tajemníkem Rady zajistil jeho 

zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie; 

7. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 

parlamentům. 



PŘÍLOHA 

Prohlášení 

 

ke směrnici Evropského parlamentu a Rady 2010/31/EU ze dne 19. května 2010 

o energetické náročnosti budov (přepracované znění) 

 

 

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komisek článku 290 Smlouvy o fungování 

Evropské unie 

 

„Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že ustanoveními směrnice 2010/31/EU nejsou 

dotčeny budoucí postoje těchto orgánů, pokud jde o provádění článku 290 Smlouvy 

o fungování Evropské unie nebo jednotlivých legislativních aktů obsahujících tato ustanovení.“ 

 

Prohlášení Komise o období institucionálních prázdnin 

 

„Evropská komise bere na vědomí, že Evropský parlament a Rada mají za to, že s výjimkou 

případů, kdy se legislativním aktem stanoví postup pro naléhavé případy, by oznamování aktů 

v přenesené pravomoci mělo zohledňovat období prázdnin daných orgánů (zimní, letní a období 

voleb do evropských orgánů) s cílem zajistit, aby Evropský parlament a Rada mohly uplatnit 

svá práva ve lhůtách stanovených v příslušných legislativních aktech, a je připravena jednat 

odpovídajícím způsobem.“ 

 

Prohlášení Komise o financování energetické účinnosti budov 

 

„Komise zdůrazňuje klíčovou úlohu, kterou nástroje financování hrají při úspěšné přeměně 

evropského stavebního odvětví na energeticky účinný a nízkouhlíkový sektor. Komise bude 

nadále členské státy podporovat v tom, aby široce využívaly dostupné finanční prostředky 

v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj (na zvyšování energetické účinnosti a 

využívání energie z obnovitelných zdrojů v odvětví bytové výstavby je možné v současné době 

kromě neomezené finanční podpory dostupné pro udržitelné zdroje energie v případě veřejných 

a obchodních/průmyslových budov využít až 4 % celkové výše vnitrostátních prostředků 

v rámci Evropského fondu pro regionální rozvoj, což představuje částku 8 miliard EUR) a aby 

lépe využívaly všech dostupných finančních prostředků a fondů, které mohou sloužit jako 

pobídka v oblasti investic do energetické účinnosti. 

 

Komise navíc přezkoumá možnost dalšího rozvoje všech stávajících iniciativ, jako je například 

Iniciativa pro inteligentní města(SET-Plan KOM (2009)0519) nebo využívání rozpočtových 

prostředků v rámci programu Inteligentní energie – Evropa II, a to například za účelem výměny 

poznatků a technické pomoci při zřizování vnitrostátních revolvingových fondů. 

 

Kromě toho Komise připraví přehled a analýzu mechanismů financování, které se v současné 

době používají v členských státech, přičemž jejich závěry zohlední při snaze šířit osvědčené 

postupy v celé EU. 

 

V návaznosti na analýzu uvedenou v čl. 10 odst. 5 směrnice 2010/31/EU Komise rovněž zváží 

další možný vývoj finančních pobídek (mimo jiné s ohledem na nástroje Unie uvedené za tímto 

účelem v čl. 10 odst. 5 písm. a) a jejich optimální využití v oblasti investic do zvyšování 

energetické účinnosti budov.“ 


