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Energetická hospodárnosť budov (prepracované znenie) ***II 

Legislatívne uznesenie Európskeho parlamentu z 18. mája 2010 o pozícii Rady v prvom 

čítaní na účely prijatia smernice Európskeho parlamentu a Rady o energetickej 

hospodárnosti budov (prepracované znenie) (05386/3/2010 – C7-0095/2010 – 

2008/0223(COD)) 

 

(Riadny legislatívny postup: druhé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na pozíciu Rady v prvom čítaní (05386/3/2010 – C7-0095/2010), 

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2008)0780), 

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, podľa ktorej Komisia 

predložila návrh Európskeho parlamentu (C6-0413/2008), 

– so zreteľom na oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade s názvom Dôsledky 

nadobudnutia platnosti Lisabonskej zmluvy na prebiehajúce medziinštitucionálne 

rozhodovacie procesy (KOM(2009)0665), 

– so zreteľom na článok 294 ods. 7 a článok 194 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 

únie, 

– so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní1, 

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru zo 14. mája 

20092, 

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z 21. apríla 20093, 

– so zreteľom na článok 72 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na odporúčanie do druhého čítania Výboru pre priemysel, výskum 

a energetiku (A7-0124/2010), 

1. schvaľuje pozíciu Rady; 

2. schvaľuje spoločné vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré je uvedené 

v prílohe k tomuto uzneseniu; 

3. berie na vedomie vyhlásenia Komisie, ktoré sú uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu; 

4. konštatuje, že akt bol prijatý v súlade s pozíciou Rady; 

                                                 
1  Prijaté texty, 23.4.2009, P6_TA(2009)0278. 
2  Ú. v. EÚ C 277, 17.11.2009, s. 75. 
3  Ú. v. EÚ C 200, 25.8.2009, s. 41. 



 

5. poveruje svojho pre predsedu, aby akt podpísal spoločne s predsedom Rady v súlade 

s článkom 297 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie; 

6. poveruje svojho generálneho tajomníka, aby akt podpísal hneď potom, čo sa overí, že 

všetky postupy boli náležite ukončené, a aby po dohode s generálnym tajomníkom Rady 

zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie; 

7. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade, Komisii a národným 

parlamentom. 

 



PRÍLOHA 

Vyhlásenia 

týkajúce sa smernice Európskeho parlamentu a Rady 2010/31/EÚ z 19. mája 2010 

o energetickej hospodárnosti budov (prepracované znenie) 

 

Vyhlásenie Európskeho parlamentu, Rady a Komisie k článku 290 ZFEÚ 

„Európsky parlament, Rada a Komisia vyhlasujú, že ustanovenia smernice 2010/31/EÚ nemajú 

vplyv na žiadnu budúcu pozíciu inštitúcií týkajúcu sa vykonávania článku 290 Zmluvy o 

fungovaní EÚ alebo jednotlivých legislatívnych aktov, ktoré takéto ustanovenia obsahujú.“ 

Vyhlásenie Komisie o obdobiach prázdnin v inštitúciách 

„Európska komisia berie na vedomie, že s výnimkou prípadov, keď sa v legislatívnom akte 

ustanovuje postup pre naliehavé prípady, Európsky parlament a Rada sa domnievajú, že pri 

oznamovaní delegovaných aktov sa musia zohľadňovať obdobia prázdnin v inštitúciách (zima, 

leto a európske voľby), čím sa zabezpečí, aby si Európsky parlament a Rada mohli uplatňovať 

svoje právomoci v lehotách stanovených v príslušných legislatívnych aktoch, a je pripravená 

podľa toho konať.“ 

Vyhlásenie Komisie o financovaní opatrení na zvýšenie energetickej hospodárnosti budov 

„Komisia zdôrazňuje kľúčovú úlohu, ktorú pri úspešnej premene európskeho sektora budov na 

energeticky účinný a nízkouhlíkový sektor zohrávajú nástroje financovania. Komisia bude aj 

naďalej podporovať členské štáty v tom, aby v rozsiahlej miere využívali dostupné finančné 

prostriedky v rámci Európskeho fondu regionálneho rozvoja (na zvyšovanie energetickej 

účinnosti a podporu využívania energie z obnoviteľných zdrojov v sektore stavebníctva možno 

v súčasnosti využiť, okrem neobmedzenej finančnej pomoci dostupnej na podporu využívania 

udržateľných zdrojov energie v prípade verejných budov a budov na obchodné/priemyselné 

účely, až do 4 % z celkovej výšky vnútroštátnych súm v rámci Európskeho fondu regionálneho 

rozvoja, čo predstavuje 8 miliárd EUR). Takisto bude podporovať členské štáty v tom, aby 

lepšie využívali všetky dostupné finančné prostriedky, ako aj finančné prostriedky, ktoré môžu 

slúžiť ako stimul v oblasti investícií do energetickej účinnosti. 

Komisia navyše preskúma možnosť ďalšieho rozvoja existujúcich iniciatív, akou je napríklad 

iniciatíva Inteligentné mestá („Plán SET“, KOM(2009)0519) alebo využívanie rozpočtových 

prostriedkov v rámci programu Inteligentná energia pre Európu II, a to napríklad na účely 

výmeny poznatkov a technickej pomoci pri zriaďovaní revolvingových fondov na vnútroštátnej 

úrovni. 

Komisia sa bude okrem toho zaoberať aj vypracovaním prehľadu a analýzy finančných 

mechanizmov, ktoré sa v súčasnosti uplatňujú v členských štátoch, a zistenia zohľadní v úsilí 

podporovať šírenie najlepšej praxe v celej EÚ. 

Napokon, Komisia bude v nadväznosti na analýzu uvedenú v článku 10 ods. 5 smernice 

2010/31/EÚ uvažovať o ďalšom prípadnom vývoji finančných stimulov [aj v súvislosti s 

nástrojmi Únie uvedenými na tento účel v článku 10 ods. 5 písm. a)] a o ich najlepšom využití v 



 

oblasti investícií do zvyšovania energetickej hospodárnosti budov.“ 

 


