
P7_TA(2012)0306 

Energetická účinnost  ***I 

Legislativní usnesení Evropského parlamentu 11. září 2012 o návrhu směrnice 

Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 2004/8/ES 

a 2006/32/ES (COM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD)) 

(Řádný legislativní postup: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 

(KOM(2011)0370), 

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

v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0168/2011), 

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie, 

– s ohledem na odůvodněné stanovisko švédského parlamentu podle protokolu (č. 2) 

o dodržování zásad subsidiarity a proporcionality, v němž je uvedeno, že návrh 

legislativního aktu není v souladu se zásadou subsidiarity, 

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne 26. října 

20111, 

– s ohledem na stanovisko Výboru regionů ze dne 14. prosince 20112, 

– s ohledem na to, že zástupce Rady dopisem ze dne 27. června 2012 přislíbil, že Rada 

schválí postoj Parlamentu v souladu s čl. 294 odst. 4 Smlouvy o fungování Evropské 

unie, 

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 

životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a Výboru pro práva žen a rovnost 

pohlaví (A7-0265/2012), 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení; 

2 schvaluje společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady  a Komise, které je přílohou 

tohoto usnesení; 

3. bere na vědomí prohlášení Komise, které je přílohou tohoto usnesení; 

4. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 

podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

                                                 
1  Úř. věst. C 24, 28.1.2012, s. 134. 
2  Úř. věst. C 54, 23.2.2012, s. 49. 



5. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi, jakož 

i vnitrostátním parlamentům. 



 

P7_TC1-COD(2011)0172 

Postoj Evropského parlamentu přijatý v prvním čtení dne 11. září 2012 k přijetí směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2012/.../EU o .o energetické účinnosti, o změně směrnic 

2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 

 

 

(Vzhledem k tomu, že bylo dosaženo dohody mezi Parlamentem a Radou, postoj Parlamentu 

odpovídá konečnému znění legislativního aktu, směrnici 2012/27/EU.) 



 

 

 

Příloha k legislativnímu usnesení 

 

Prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise o příkladné úloze jejich budov 

v souvislosti se směrnicí o energetické účinnosti 

Evropský parlament, Rada a Komise prohlašují, že vzhledem k velké viditelnosti svých budov 

a vedoucímu postavení, které by měly zaujímat, pokud jde o jejich energetickou náročnost, se 

budou, aniž jsou dotčena použitelná rozpočtová pravidla a pravidla pro zadávání zakázek, na 

budovy, které mají ve vlastnictví a v užívání, vztahovat stejné požadavky, jako jsou požadavky 

vztahující na budovy ústředních vládních institucí členských států podle článku 5 a 6 směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 2012/XX/EU o energetické účinnosti a o zrušení směrnic 

2004/8/ES a 2006/32/ES. 

 

Prohlášení Komise v souvislosti s energetickými audity 

Jak vysvětlila ve svém sdělení Evropskému parlamentu, Radě, Hospodářskému a sociálnímu 

výboru a Výboru regionů o modernizaci státní podpory v EU (COM(2012)0209 ze dne 

8. května 2012), Komise určila pokyny ke státní podpoře na ochranu životního prostředí jako 

jeden z nástrojů, které mohou přispět k plnění prorůstové strategie Evropa 2020 a jejích cílů a 

které lze přezkoumat do konce roku 2013. V této souvislosti Komise může ověřit, zda budoucí 

pravidla pro státní podporu na ochranu životního prostředí i nadále optimálním způsobem 

prosazují udržitelný růst, mimo jiné prostřednictvím podpory energetické účinnosti v souladu s 

cíli této směrnice. 

 

Prohlášení Komise v souvislosti se systémem EU pro obchodování s emisemi 

S ohledem na nutnost zachovat pobídky v rámci systému EU pro obchodování s emisemi se 

Komise zavazuje: 

- urychleně přeložit první zprávu podle čl. 10 odst. 5 směrnice 2003/87/ES o trhu s 

uhlíkem doplněnou přezkumem časového profilu dražeb ve třetí fázi; 



- posoudit v této zprávě možnosti, mimo jiné včetně trvalého zadržení nezbytného 

množství povolenek, pomocí nichž by bylo možné co nejdříve přijmout další vhodná 

strukturální opatření k posílení systému pro obchodování s emisemi v průběhu třetí 

fáze a k jeho zefektivnění. 

 

 

________________________ 


