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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zlepšenie energetickej účinnosti je najrýchlejším, najtrvanlivejším a najhospodárnejším 
prostriedkom, ako znížiť emisie skleníkových plynov a zvýšiť energetickú bezpečnosť. 
Keďže klimatické zmeny predstavujú v súčasnosti čoraz dôležitejšiu otázku 
na medzinárodnom aj európskom poli, je nevyhnutné dosiahnuť 20 % úspory spotreby energie 
na európskej úrovni najneskôr do roku 2020 a tým splniť cieľ, ktorý bol stanovený na jarnom 
vrcholnom stretnutí. Toto výrazne prispeje aj k dosiahnutiu cieľa znížiť do roku 2020 emisie 
skleníkových plynov o 20 %.

Energetická účinnosť sa týka celého množstva sektorov, napríklad dopravy, budov, 
spotrebičov, výroby a rozvodu energie. Dosiahnutie lepšej energetickej účinnosti si však 
okrem legislatívnych opatrení vyžaduje aj vývoj energeticky výkonných technológií, zmeny 
spotrebiteľských návykov a používania výrobkov, vytváranie nových hospodárskych stimulov 
a primerané financovanie. 
Oznámenie Komisie nazvané „Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie potenciálu“ 
predstavuje významný krok smerom k dosiahnutiu energetickej účinnosti, pretože stanovuje 
celý rad prioritných opatrení, ktoré sa budú musieť zrealizovať tak na európskej, ako aj 
na národnej a miestnej úrovni. Je potrebné zdôrazniť, že plánované 20 % úspory sa dajú 
z väčšej časti dosiahnuť, ak sa budú naplno uplatňovať existujúce legislatívne ustanovenia, 
ako smernica o energetických vlastnostiach budov, z čoho vyplýva povinnosť zaviesť 
obsiahlejšie opatrenia na úrovni členských štátov a súčasne posilniť kontroly zo strany 
Komisie.
Zároveň je nevyhnutné zdôrazniť potrebu podporovať v oblasti energetickej účinnosti výskum 
a ekologické inovácie, ktoré môžu predstavovať novú „priemyselnú revolúciu“ (keďže 
prispievajú k hospodárskemu rastu, k zvyšovaniu zamestnanosti a konkurencieschopnosti 
a k plneniu cieľov lisabonskej stratégie) a odrážať konkurenčné prednosti európskeho 
priemyslu.

Verejný sektor môže zohrávať dôležitú úlohu výberom energeticky výkonných výrobkov 
a služieb: môže ísť príkladom, zvýšiť zastúpenie energeticky účinných výrobkov na trhu a 
zvyšovať povedomie občanov. 
Napokon spomeňme aj prínos zo strany samotných európskych občanov, ktorí, ak zmenia 
svoje spotrebiteľské návyky, môžu zohrať prvoradú úlohu pri plnení cieľa znížiť spotrebu 
energie. Svojím výberom energeticky účinných výrobkov a služieb, ale aj podielom 
na znižovaní plytvania energiou zohrávajú občania jednu z hlavných úloh pri úsilí smerom 
k zvýšeniu energetickej účinnosti. Toto sa odráža v akčnom pláne, v ktorom sú navrhnuté 
konkrétne kroky, napríklad informačné kampane a hospodárske stimuly pre spotrebiteľov.
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NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor 
pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor zaradil do svojho návrhu 
uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. víta oznámenie Komisie nazvané „Akčný plán pre energetickú účinnosť: využitie 
potenciálu“ a podporuje plánované prioritné opatrenia;

2. víta záväzok prijatý v rámci jarného samitu v roku 2007 dosiahnuť do roku 2020 zníženie 
spotreby energie o 20 %, čo zároveň pomôže uskutočniť cieľ znížiť emisie skleníkových 
plynov do roku 2020 o 20 %; súhlasí aj s tým, že je nevyhnutné stanoviť prechodné ciele 
týkajúce sa znižovania;

3. zdôrazňuje, že uplatňovanie a kontrola platných právnych predpisov Spoločenstva 
v oblasti energetickej účinnosti by z podstatnej časti prispeli k uskutočneniu cieľa; vyzýva 
členské štáty, aby racionálne využívali národné akčné plány v oblasti energetickej 
účinnosti;

4. podporuje názor, že možnosti najväčších úspor sa týkajú stavebníctva a dopravy;  žiada 
preto, aby sa prioritné opatrenia uskutočňovali práve v týchto sektoroch; žiada taktiež 
revíziu smernice o budovách s cieľom rozšíriť jej pole pôsobnosti a začleniť do nej 
minimálne požiadavky účinnosti na úrovni EÚ;

5. zdôrazňuje úlohu trhových nástrojov (napríklad takzvaných bielych osvedčení) a úlohu 
hospodárskych stimulov zameraných na dosiahnutie vyššej energetickej účinnosti 
a posilnenie európskej konkurencieschopnosti;

6. kladie dôraz na potrebu podporovať výskum a ekologickú inováciu, pokiaľ ide 
o energeticky výkonné technológie podporovaním investícií a výmeny osvedčených 
postupov, čo môže stimulovať hospodársky rast, zvýšiť zamestnanosť a odraziť sa 
v podobe konkurenčných predností európskej ekonomiky a tým prispieť k plneniu cieľov 
lisabonskej stratégie;

7. vyzýva Komisiu, aby zaviedla minimálne požiadavky týkajúce sa energetických vlastností 
v rámci smernice o ekodizajne; žiada revíziu smernice o označovaní zameranú 
na zahrnutie nových výrobkov a silnejšiu koherentnosť medzi obidvomi smernicami 
s cieľom zvýšiť povedomie spotrebiteľov a umožniť im ľahšie rozhodovanie založené 
na informáciách v rámci prehľadného a úplného systému;

8. zdôrazňuje hlavnú úlohu, ktorú zohrávajú verejné orgány pri podporovaní energetickej 
účinnosti, a je naklonený začleneniu nových požiadaviek týkajúcich energetickej účinnosti 
do predpisov o verejných zákazkách.
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