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STRUČNÉ ODÔVODNENIE 

Vaša navrhovateľka považuje návrh smernice o účinnosti konečného používania energie a 
energetických službách  za dôležitý príspevok v boji proti zmenám klímy a k zvýšeniu 
mimoriadne potrebnej účinnosti konečného použitia energie. Tento návrh však nezohľadňuje 
predchádzajúce už platné opatrenia a neposkytuje členským štátom dostatočnú pružnosť pri 
dosahovaní navrhovaných cieľov. Vytvorenie nového trhu služieb v oblasti energetiky a 
začlenenie energetickej účinnosti do vnútorného trhu je potrebné, ale navrhované metódy iba 
znechutia aktérov na trhu.  
 
Navrhovaný ročný cieľ celkových úspor vo výške 1% a  ročný cieľ úspor vo verejnom sektore 
vo výške 1,5% môžu byť dobrým cieľom pre EÚ ako celok.  Ak sa však tieto ciele budú 
uplatňovať jednotným spôsobom v každom odvetví a v každom členskom štáte, neprinesie 
tento postup trvalo udržateľné výsledky. Komisia určila významné množstvo nákladovo 
efektívnych úsporných opatrení. Vaša navrhovateľka preto navrhla ročný cieľ vo výške 5% 
potenciálu nákladovo efektívnych úsporných opatrení, ktorý by sa rovnomerne rozdelil na 
všetky odvetvia všetkých členských štátov. Ak sa nákladová efektivita definuje ako 
„opatrenia, kde náklady neprevyšujú zisky“, nemal by tento cieľ nikoho zaťažiť. 
 
Aby bolo možné vytvoriť dostatočný objem pre takéto služby v počiatočnej fáze, mohlo by sa 
teoreticky dohodnúť o bezplatných auditoch energetiky, ale získavanie nákladov z cien 
energií by bolo porušením práva Spoločenstva. Musíme chrániť záujmy zákazníkov, ktorí 
nebudú profitovať z auditov energetiky. Členské štáty by mali preto používať iné motivačné 
opatrenia na vytvorenie dopytu po takýchto auditoch. 
 
Vaša navrhovateľka navrhla niekoľko pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhov v problematike 
energetiky pre odvetvie dopravy. Podniky v tomto odvetví by mali mať povinnosť včleniť do 
obchodných materiálov informácie o úsporách energie a ekológii.  
 
Veľmi významný dosah na ekológiu možnosť dosiahnuť aj prostredníctvom konverzie 
energie a spotrebičov energie. Vaša navrhovateľka preto predložila pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy, ktoré sa týkajú konkrétne týchto otázok. 
 
Odkaz na „inštalatérov vybavenia“ je zastaraný. Ich oblasť práce sa rozšírila a okrem 
inštalácií vykonávajú aj údržbu, inšpekcie, audity a certifikáciu a poradenstvo o využívaní 
energie.  
 
Navrhovateľka si síce uvedomuje mimoriadny význam tejto problematiky, napriek tomu však 
navrhuje Komisii, aby stiahla návrh ak nebudú ciele úspor flexibilnejšie a ak sa nebudú vo 
väčšej miere zohľadňovať predošlé kroky členských štátov v oblasti účinnosti konečného 
používania energie. 

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín žiada Výbor pre 
priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor do svojej správy prijal tieto 
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pozmeňujúce a doplňujúce návrhy: 

Text navrhnutý Komisiou1 

 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
Odôvodnenie 11 

(11) Spoločnosti zaoberajúce sa distribúciou 
energie a predajom energie konečným 
užívateľom môžu zlepšiť energetickú 
účinnosť v Európskom spoločenstve, ak 
energetické služby na trhu obsahujú účinné 
konečné použite energie, ako účinné 
vykurovanie, teplú vodu pre domácnosti, 
chladenie, osvetlenie a hnaciu energiu. 
Maximalizácia ziskov sa tak pre tieto 
spoločnosti stane užšie prepojenou s 
predajom energetických služieb čo 
najväčšiemu množstvu zákazníkov a nie s 
predajom čo najviac energie každému 
jednotlivému zákazníkovi. 

(11) Spoločnosti zaoberajúce sa distribúciou 
energie a predajom energie konečným 
užívateľom môžu zlepšiť energetickú 
účinnosť v Európskom spoločenstve, ak 
energetické služby na trhu obsahujú účinné 
konečné použite energie, ako účinné 
vykurovanie, teplú vodu pre domácnosti, 
chladenie, osvetlenie a hnaciu energiu. 
Maximalizácia ziskov sa tak pre tieto 
spoločnosti stane užšie prepojenou s 
predajom energetických služieb čo 
najväčšiemu množstvu zákazníkov a nie s 
predajom čo najviac energie každému 
jednotlivému zákazníkovi. S cieľom zaručiť 
spravodlivé podmienky pre všetkých 
poskytovateľov energetických služieb by 
mali byť krížové dotácie medzi rôznymi 
činnosťami dodávateľov energie a 
predajcov prísne zakázané. Národné 
kontrolné orgány by sa mali snažiť o 
odstránenie akejkoľvek deformácie 
konkurenčného prostredia v tejto oblasti. 

 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
Článok 2 odsek 2 

2. Členské štáty môžu vylúčiť malých 
distribútorov alebo spoločnosti zaoberajúce 
sa predajom energie konečným užívateľom z 
uplatňovania tejto smernice. 

2. Členské štáty môžu vytvoriť ustanovenia 
na čiastočnú dobrovoľnú neúčasť malých 
distribútorov alebo spoločnosti zaoberajúce 
sa predajom energie konečným užívateľom z 

                                                 
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnený v Úradnom vestníku. 
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uplatňovania tejto smernice. 

 

Odôvodnenie 

Malé podniky by mali mať možnosť neúčasti, ale v takom prípade by spadali pod definíciu 
„konečného zákazníka“. Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 3 bodu f.  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 
Článok 3 bod (f) 

(f) „Konečný zákazník“:  zákazník v  
domácnosti, poľnohospodárstve, obchode, 
verejných službách, priemysle (s výnimkou 
zariadení, ktoré sú uvedené v prílohe I 
smernice 2003/87/ES a priemyselných 
činností uvedených v prílohe I smernice 
1996/61/ES) a v odvetví dopravy (s 
výnimkou dopravných prostriedkov v 
leteckej a námornej nákladnej doprave). 

(f) „Konečný zákazník“: zákazník v  
domácnosti, poľnohospodárstve, obchode, 
verejných službách, priemysle (s výnimkou 
zariadení, ktoré sú uvedené v prílohe I 
smernice  2003/87/ES a priemyselných 
činností uvedených v prílohe I smernice 
1996/61/ES) a v odvetví dopravy (s 
výnimkou dopravných prostriedkov v 
leteckej a námornej nákladnej doprave). 
Malý distribútori energie alebo koneční 
predajcovia energie využívajúci možnosť 
neúčasti v súlade s článkom 2 ods. 2 
spadajú tiež pod túto definíciu. 

 

Odôvodnenie 

Nijaký distribútor by nemal byť úplne vylúčený z pôsobnosti tohto nariadenia; ak sa 
nepovažujú za distribútorov, mali by sa považovať za konečných zákazníkov 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
Článok 3 bod (a) (nový) 

 (a) „Energia viazaná na rozvodové siete“: 
zemný plyn a elektrina, spadajúca pod 
smernice 2003/55/ES a 2003/54/ES. 

 

Odôvodnenie 

Objasňuje situáciu. Povinnosti pre energiu viazanú na rozvodové siete by sa mali vzťahovať 
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na zemný plyn a elektrinu na vnútornom trhu, a nie napr. na diaľkové vykurovanie alebo 
chladenie.  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
Článok 3 bod (oa) (nový) 

 (oa)"Verejný sektor":  orgány štátu, štátne 
regionálne alebo miestne verejné orgány 
poverené úlohami verejných služieb alebo 
iné orgány a služby čiastočne alebo úplne 
financované z verejných finančných 
zdrojov. Spoločnosti vykonávajúce činnosť 
v podmienkach trhu podliehajú 
súkromnému a obchodnému právu a 
nespadajú pod túto definíciu.  

 

Odôvodnenie 

Definícia verejného sektora sa v jednotlivých členských štátoch líši. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
Článok 3 bod (ob) (nový) 

 (ob) „Nákladovo efektívne opatrenia“: 
náklady neprevyšujú zisky v stanovenom 
časovom rámci; ak sa použijú sociálne 
náklady, mala by sa nákladová efektívnosť 
vyhodnocovať porovnaním so sociálnymi 
ziskami. 

 

Odôvodnenie 

Objasňuje situáciu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 
Článok 4 odsek 2 

2. Cieľom je ročná úspora energie, ktorá sa 
rovná 1% množstva distribuovanej a/alebo 
energie predanej konečným zákazníkom, 

2. Cieľom je ročná úspora energie, ktorá sa 
rovná 5% nákladovo efektívnych opatrení.  
Na úrovni členského štátu ich upresní 
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vypočítaného na základný rok podľa 
prílohy I. Náklady na opatrenia, ktoré boli 
prijaté na dosiahnutie tohto cieľa, by 
nemali prevyšovať zisky. 

príslušný členský štát a Komisia. 

 

Odôvodnenie 

Cieľ 5% nákladovo efektívnych platí rovnako pre všetky členské štáty a všetkými odvetvia, 
zatiaľ čo  úspory vo výške 1% distribuovanej energie sú problematické v prípade odvetví 
priemyslu, ktoré už využili väčšinu potenciálu na úspory.  Komisia určila významné množstvo 
nákladovo efektívnych úsporných opatrení. Tieto poskytujú dostatočné úspory na to, aby 
pokryli cieľ Kjótskeho protokolu pre Európsku úniu. Udržateľným riešením by preto bolo 
určenie potenciálu na úrovni členských štátov a realizovať každý rok 5 % z neho. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
Článok 4 odsek 7 

7. Po prvom vyhodnotení a predložení 
správy o tomto cieli Komisia posúdi, či je 
vhodné vypracovať návrh smernice na ďalší 
rozvoj trhového prístupu v energetickej 
účinnosti prostredníctvom „bielych 
certifikátov“. 

7. Po prvom vyhodnotení a predložení 
správy o tomto cieli Komisia posúdi, či je 
vhodné vypracovať návrh smernice na ďalší 
rozvoj trhového prístupu v energetickej 
účinnosti prostredníctvom „bielych 
certifikátov“ a vytvorenia jednotnej meny 
pre hospodárstvo s nízkymi emisiami 
uhlíka,, v ktorom sa zaručuje možnosť 
obchodu s rôznymi certifikátmi a 
povoleniami. 

 

Odôvodnenie 

Množstvo certifikátov, príspevkov a povolení vytvára problém v porozumení a spomaľuje 
vytvorenie skutočného hospodárstva s nízkymi emisiami uhlíka,, ktoré by bolo potrebné na boj 
proti zmene klímy.   
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 
Článok 5 odsek 2 

2. Cieľom verejného sektora sú ročné 
úspory vo výške aspoň 1,5 % energie 
distribuovanej a/alebo  predanej tomuto 
sektoru, pridelenej a vypočítanej v súlade s 

vypúšťa sa 
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článkom 4 ods. 3 a metodológiou prílohy I. 
Na účely porovnávania a na konverziu 
primárnej energie sa uplatňujú konverzné 
faktory uvedené v prílohe II. 

 

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 4 ods. 2. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 
Článok 5 odsek 4 úvodná časť 

4. Členské štáty môžu na dosiahnutie cieľov 
prijatých v súlade s článkom 1 využiť najmä 
usmernenia pre verejné obstarávanie, aby tak 
umožnili verejnej správe začleniť otázku 
energetickej efektívnosti do investičných a 
prevádzkových rozpočtov a činností 
prostredníctvom využitia energetických 
služieb, programov energetickej efektívnosti 
a iných opatrení, zameraných na efektívne 
hospodárenie s energiou. Usmernenia by 
mali byť v súlade s postupmi legislatívy pre 
verejné obstarávanie štátu a Spoločenstva, a 
môžu sa týkať: 

4. Členské štáty môžu na dosiahnutie cieľov  
prijatých v súlade s článkom 4 ods. 2 môžu 
členské štáty využiť najmä usmernenia pre 
verejné obstarávanie, aby tak umožnili 
verejnej správe začleniť otázku energetickej 
efektívnosti do investičných a 
prevádzkových rozpočtov a činností 
prostredníctvom využitia služieb energetiky, 
programov energetickej efektívnosti a iných 
opatrení, zameraných na efektívne 
hospodárenie s energiou. Usmernenia by 
mali byť v súlade s postupmi legislatívy pre 
verejné obstarávanie štátu a Spoločenstva, a 
môžu sa týkať: 

 

Odôvodnenie 

Objasňuje situáciu a pridáva kategóriu služieb obstarávania s nízkymi nákladmi na životnosť. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 
Článok 5 odsek 4 bod (b) 

(b) požiadavky na nákup zariadenia a 
vozidiel z energeticky účinných produktov v 
každej kategórii zariadenia a vozidiel, 
používajúc podľa možnosti analýzu 
minimalizovaných nákladov na životnosť 
alebo porovnateľné metódy na zabezpečenie 
cenovej efektívnosti; 

(b) požiadavky na nákup výrobkov, v 
prípade nedostupnosti služieb, ktoré majú 
pohotovostné režimy s nízkou spotrebou 
energie, a iného vybavenia a vozidiel z 
energeticky účinných produktov v každej 
kategórii vybavenia a vozidiel, používajúc 
podľa možnosti analýzu minimalizovaných 
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nákladov na životnosť alebo porovnateľné 
metódy na zabezpečenie cenovej 
efektívnosti, 

 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 
Článok 5 odsek 4 bod (c) 

(c) požiadavky na nákup výrobkov, ktoré 
majú pohotovostné režimy s nízkou 
spotrebou energie, používajúc podľa 
možnosti analýzu minimalizovaných 
nákladov na životnosť alebo porovnateľné 
metódy na zabezpečenie cenovej 
efektívnosti; 

(c) požiadavky na obstarávanie služieb, 
používajúc podľa možnosti analýzu 
minimalizovaných nákladov na životnosť 
alebo porovnateľné metódy na zabezpečenie 
cenovej efektívnosti; 

 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13 
Článok 6, úvodná časť 

Členské štáty odstránia prekážky dopytu po  
energetických službách a zabezpečia, aby 
distribútori energie a/alebo spoločnosti 
predávajúce energiu konečným užívateľom, 
ktoré predávajú elektrinu, plyn, diaľkové 
vykurovanie a/alebo vykurovací olej: 

Členské štáty odstránia prekážky dopytu po  
energetických službách a zabezpečia, aby 
distribútori energie a/alebo spoločnosti 
predávajúce energiu konečným užívateľom, 
ktoré predávajú elektrinu, plyn, diaľkové 
vykurovanie a/alebo vykurovací olej a iné 
spoločnosti predávajúce energiu, ako ich 
uvádza článok 3(a): 

 

Odôvodnenie 

Mali by sa začleniť všetky druhy energie, ako ich uvádza článok 3 bod a. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 
Článok 6 bod (a) 
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(a) ponúkať a aktívne podporovať služby 
energetiky ako neodlučiteľnú súčasť 
distribúcie a/alebo predaje energie 
zákazníkom, buď priamo alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 
energetických služieb. Energetické audity 
sa poskytujú zákazníkom bez poplatku, ak 
5% z nich nepokrývajú energetické služby. 

(a) ponúkať a aktívne podporovať služby 
energetiky ako neodlučiteľnú súčasť 
distribúcie a/alebo predaje energie 
zákazníkom, buď priamo alebo 
prostredníctvom iných poskytovateľov 
energetických služieb. 

 

Odôvodnenie 

Druhá časť bodu (a) sa vypúšťa, pretože by bola v rozpore s právom Spoločenstva. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 
Článok 6 bod (b a) (nový) 

 (ba) zdržať sa akýchkoľvek činností, ktoré 
by mohli sťažovať slobodnú tvorbu cien 
energií ma úkor energeticky efektívnej 
výroby elektriny najmä v obdobiach mimo 
špičky a zabezpečiť, aby prevod a 
distribúcia taríf boli nediskriminačné, 
nákladovo efektívne a aby mali stabilnú 
štruktúru. 

 

Odôvodnenie 

Účelom nového bodu po bode b) je zabrániť situáciám, keď sa najmenej ekologicky vyrobená 
elektrická energia využíva bezdôvodne na získanie nečakaných ziskov. Tomu by sa malo 
zabrániť rovnako v záujme spotrebiteľov, ako aj ekológie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 
Článok 6 bod (c) 

(c) poskytnúť informácie o konečných 
zákazníkoch, potrebné pre poverené orgány 
alebo agentúry ustanovené v článku 4 ods. 4 
za účelom riadneho vypracovania a 
presadzovania programov energetickej 
účinnosti, a podporovať energetické služby a 
opatrenia na energetickú účinnosť. Tieto 

(c) poskytnúť, ak sú dostupné, informácie o 
konečných zákazníkoch, potrebné pre 
poverené orgány alebo agentúry ustanovené 
v článku 4 ods. 4 za účelom riadneho 
vypracovania a presadzovania programov 
energetickej účinnosti, a podporovať 
energetické služby a opatrenia na 
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informácie by mali obsahovať údaje o 
minulej a súčasnej spotrebe konečných 
užívateľov, záťažových profiloch, 
segmentácii zákazníkov a prípadne o 
zemepisnej polohe zákazníkov, pričom 
zároveň by mali zachovávať integritu a 
dôvernosť hospodársky citlivých údajov. 

energetickú účinnosť. Tieto informácie by 
mali obsahovať údaje o minulej a súčasnej 
spotrebe konečných užívateľov, záťažových 
profiloch, segmentácii zákazníkov a 
prípadne o zemepisnej polohe zákazníkov, 
pričom zároveň by mali zachovávať integritu 
a dôvernosť hospodársky citlivých údajov. 

 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 
Článok 10 bod (b) 

(b) investičné náklady distribučných 
spoločností na strane konečných užívateľov 
je možné získať späť prostredníctvom ich 
začlenenia do distribučných taríf, podľa 
možnosti so zreteľom na potrebu 
zabezpečenia rovnakých podmienok 
hospodárskej súťaže pre iných 
poskytovateľov energetických služieb.  
Spätné získavanie nákladov je možné 
povoliť v prípade nákladov, ktoré vznikli 
pri plnení záväzkov energetických služieb v 
súlade s článkom 6 bodom a, ak 
zodpovedný orgán tieto náklady uzná za 
rozumné a konkurencieschopné. 

vypúšťa sa 

 

Odôvodnenie 

Pozri odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu k článku 6 bodu a. Článok 10 bod 
b je v rozpore s platnou  legislatívou Spoločenstva. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18 
Článok 12 

Členské štáty zabezpečia dostupnosť 
nezávislých a vysoko kvalitných systémov 
energetického auditu, vytvorených s cieľom 
identifikovať možné energeticky efektívne 
opatrenia a potreby energetických služieb a 

Členské štáty zabezpečia dostupnosť 
nezávislých a vysoko kvalitných systémov 
energetického auditu, vytvorených s cieľom 
identifikovať možné energeticky efektívne 
opatrenia a potreby energetických služieb a 
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pripraviť ich uplatňovanie. Audity sú 
dostupné aj pre menšie domáce, obchodné a 
malé a stredne veľké priemyselné podniky a 
podniky s porovnateľne veľkými nákladmi 
na transakcie. 

pripraviť ich uplatňovanie. Audity sú 
dostupné aj pre menšie domáce, obchodné a 
malé a stredne veľké priemyselné podniky a 
podniky s porovnateľne veľkými nákladmi 
na transakcie; v prípade potreby sa 
uplatňuje systém manažmentu a auditu 
energetickej účinnosti (E2MAS).  

 

Odôvodnenie 

Optimalizovaný nástroj na vyhodnocovanie a optimalizáciu využívania energie menšími 
priemyselnými a obchodnými zákazníkmi by sa mal uplatňovať, aby sa tak poskytol 
harmonizovaný prístup na úrovni EÚ. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 
Článok 12a (nový) 

 Článok 12a 

Ustanovenia pre sektor dopravy 

Články 6, 7, 8, 9, 11 a 12 sa uplatňujú 
mutatis mutandis na sektor dopravy. 

Členské štáty najmä zabezpečia, že všetky 
spoločnosti zaoberajúce sa rafináciou, 
distribúciou alebo maloobchodným 
predajom paliva: 

-nepoužívajú obchodný materiál, ktorý by 
mohol obmedziť úspory energie a  

začlenia informácie uvedené v článkoch 13 
ods. 3 písmeno d a e do všetkých svojich  
obchodných materiálov. 

 

Odôvodnenie 

Návrh Komisie nie je dostatočne zameraný na sektor dopravy, hoci tento je najväčším 
rastúcim zdrojom emisií skleníkových plynov v Spoločenstve.  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 
Článok 12b (nový) 
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 Článok 12b 

Konverzia energie a spotrebičov energie 

Najneskôr do dvoch rokov po prijatí tejto 
smernice Komisia vyhodnotí, do akej miery 
sa dosahuje energetická účinnosť a do akej 
miery je ju možné ešte zvýšiť 
prostredníctvom konverzie energie a 
zariadení, ako napríklad prechodom z 
individuálneho vykurovania na 
vykurovanie diaľkové alebo prechodom z 
fosílnych palív na obnoviteľné zdroje 
energie. 

Toto vyhodnotenie sa využije ako 
dodatočný nástroj členských štátov na 
využitie väčšieho potenciálu na úspory a na 
ekologické opatrenia pri dosahovaní cieľov 
úspory energie.  

 

Odôvodnenie 

Konverzia energie a spotrebičov energie má potenciál na obrovské úspory energie. 
Vyhodnotenie umožní členským štátom, aby  kroky v oblasti energetickej účinnosti na úrovni 
EÚ smerovali aj do tejto oblasti, aby sa mohol plne využiť jej potenciál. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21 
Článok 13 odsek 1 

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli : 
všetci koneční zákazníci alebo spoločnosti 
distribuujúce a/alebo predávajúce konečným 
zákazníkom energiu viazanú na rozvodové 
siete vybavený jednotlivými meračmi, 
ktorých cena je konkurencieschopná a ktoré 
presne zaznamenávajú skutočnú spotrebu 
energie daného zákazníka a čas jej využitia.     

1. Členské štáty zabezpečia, aby boli: 
všetci koneční zákazníci alebo spoločnosti 
distribuujúce a/alebo predávajúce konečným 
zákazníkom energiu viazanú na rozvodové 
siete vybavený jednotlivými meračmi, 
ktorých cena je konkurencieschopná ak sú 
nákladovo efektívne  a ktoré presne 
zaznamenávajú skutočnú spotrebu energie 
daného zákazníka a v prípade spotreby 
elektrickej energie čas jej využitia.     

 

Odôvodnenie 

Objasňuje situáciu. Pozri aj odôvodnenie pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 4 o článku 3 
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k definícii „energia viazaná na rozvodové siete“.  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 
Článok 13 odsek 3 úvodná časť 

3. Členské štáty zabezpečia, aby boli:  
konečným zákazníkom dostupné vo 
faktúrach, zmluvách, transakciách, 
potvrdeniach, v rozvodových staniciach a 
propagačných materiáloch všetkých 
distribútorov a/alebo koncových predajcov 
energie tieto informácie:   

3. Členské štáty zabezpečia, aby boli:  
konečným zákazníkom dostupné vo 
faktúrach, zmluvách, transakciách, 
potvrdeniach, v rozvodových staniciach, 
výpisoch z účtov, a propagačných 
materiáloch všetkých distribútorov a/alebo 
koncových predajcov energie tieto 
informácie jasným a zrozumiteľným 
spôsobom:   

 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23 
Článok 13 odsek 3 bod (b) 

(b) v prípade, ak je to vhodné, porovnania 
súčasnej spotreby energie spotrebiteľa s 
rovnakým obdobím predchádzajúceho roka 
v grafickej podobe;  

(b) v prípade, ak je to vhodné, porovnania 
súčasnej spotreby energie spotrebiteľa s 
predchádzajúcim obdobím a/alebo 
rovnakým obdobím predchádzajúceho roka 
v grafickej podobe, používajúc podľa 
potreby korekciu súm teplôt na 
vykurovanie;  

 

Odôvodnenie 

Môže byť potrebné zohľadniť poveternostné podmienky. V niektorých prípadoch je vhodnejšie 
porovnanie s predchádzajúcimi obdobiami, pretože údaje z predchádzajúceho roka môžu byť 
príliš staré na to, aby si zákazníci spomenuli na zmeny v správaní.  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 
Článok 13 odsek 3 bod (c) 

(c) porovnania s priemerným, 
normalizovaným alebo vzorovým 
užívateľom energie v rovnakej kategórii; 

(c) porovnania s priemerným, 
normalizovaným alebo vzorovým 
užívateľom energie v rovnakej kategórii a s 
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priemerným, normalizovaným alebo 
vzorovým užívateľom energie ekologicky 
najúčinnejšej kategórie;   

 

Odôvodnenie 

Účelom je poskytnúť spotrebiteľské informácie o najlepšej alternatívnej kategórii.  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 
Článok 13 odsek 3 bod (d) 

(d) dôsledky na životné prostredie 
distribuovanej alebo na spotrebu predávanej 
energie, napr. čo sa týka CO2,  

(d) dôsledky na životné prostredie 
distribuovanej alebo na spotrebu predávanej 
energie, napr. čo sa týka CO2 spolu s 
porovnaniami s cieľom na osobu.  Takéto 
informácie by mali opisovať dôsledky 
výberu zákazníka (napr. úspory) a dôsledky 
výberu distribútora (napr. zmenu paliva) 
samostatne; 

 

Odôvodnenie 

Cieľom je poskytnúť porovnávacie informácie o jednotlivých zvýšeniach CO2 v porovnaní s 
cieľmi na osobu. Môže byť nutné rozlíšiť výber spotrebiteľa od správania distribútorov. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26 
Článok 13 odsek 3 Bod (e) 

(e) kontaktné informácie vrátane 
internetových stránok, kde sú k dispozícii 
informácie o dostupných energetických 
službách, programoch účinnosti energie a 
iných opatreniach na zabezpečenie 
energetickej účinnosti, ako aj technických 
špecifikáciách spotrebičov energie. 

(e) kontaktné informácie vrátane 
internetových stránok, kde sú k dispozícii 
informácie o dostupných energetických 
službách, programoch účinnosti energie, 
porovnateľné profily konečných užívateľov  
a iných opatreniach na zabezpečenie 
energetickej účinnosti ako aj technických 
špecifikáciách spotrebičov energie, prípadne 
vrátane  zariadení „factor 4“, dostupných 
na trhu. 
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Odôvodnenie 

„Factor 4“ znamená nové technológie, ktoré v súčasnosti prichádzajú na trh a šetria energiu 
zlepšením výkonu a účinnosti a nižšou spotrebou energie.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 
Článok 13 Odsek 3a (nový) 

 3a. Na účely tohto článku členské štáty 
zbierajú a spracúvajú informácie, získané 
podľa článku 6 ods. c a iné potrebné 
informácie, a poskytujú ich bezplatne 
všetkým distribútorom, predajcom a/alebo 
iným poskytovateľom energetických 
služieb.  

 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 
Článok 14 odsek 3a (nový) 

 3a. Najneskôr do dvoch rokov po prijatí 
tejto smernice Komisia uverejní 
vyhodnotenie cien a nákladov, ktoré posúdi 
spojenia medzi štandardmi EÚ, 
nariadeniami, politikami a opatreniami  na 
účinnosť konečného používania energie. 

 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29 
Príloha III odsek 1 bod (d) 

d) osvetlenie (napr. nové účinné žiarovky a 
predradené zariadenia, digitálne systémy 
riadenia atď.); 

d) osvetlenie (napr. nové účinné žiarovky a 
predradené zariadenia, digitálne systémy 
riadenia, využitie detektorov pohybu v 
prípade nepretržitého osvetlenia 
hospodárskych budov atď.); 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30 
Príloha III odsek 1 bod (g) 

g) procesy výroby výrobkov (napr. 
účinnejšie využívanie stlačeného vzduchu, 
kondenzátu, prepínačov a ventilov, 
využívanie automatizovaných a 
integrovaných systémov, účinnejšie 
pohotovostné režimy atď.); 

g) procesy výroby výrobkov (napr. 
účinnejšie využívanie stlačeného vzduchu, 
kondenzátu, prepínačov a ventilov, 
využívanie automatizovaných a 
integrovaných systémov, účinnejšie 
pohotovostné režimy atď.); uvažovanie o 
životnosti a informačné procesy výroby v 
produkčných reťazcoch a pri 
subdodávateľoch, najmä v prípade malých 
a stredných podnikov, 

 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31 
Príloha III odsek 1 bod (k) zarážka 6a (nová) 

 - politiky a opatrenia podporujúce 
využívanie verejnej dopravy. 

 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32 
Príloha III odsek 1 bod (l) zarážka 4a (nová) 

 - inteligentné systémy poplatkov za cesty 
pre súkromnú dopravu, ktoré sa vytvárajú 
osvojením vonkajších nákladov a tak 
optimalizujú využívanie ciest. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33 
Príloha III odsek 2 zarážka 3a (nová) 

 - opatrenia na účinnejšiu verejnú správu a 
služby, ktoré priamo zlepšujú energetickú 
účinnosť ako aj opatrenia ako aplikácie IT 
v rámci elektronickej správy (e-
governance), ktoré nepriamo znižujú 
spotrebu energie. 
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