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Smernica EPaR 2018/2002 a jej výzvy

• Ciele smernice
• Spôsoby dosiahnutia cieľov
• Dôležité termíny
• Implementácia smernice do národnej legislatívy

Smernica 2018/2002 je novelou smernice 2012/27 EU o 
energetickej efektívnosti. Nadobudla účinnosť 11.12.2018



Ciele smernice

Zlepšenie energetickej efektívnosti v celom energetickom reťazci 
vrátane výroby, prenosu, distribúcie a konečnej spotreby energie

 Zlepšenie životného prostredia,
 zlepšenie kvality ovzdušia a verejného zdravia,
 zníženie emisií skleníkových plynov,
 zvýšeniu energetickej bezpečnosti znížením závislosti od dovozu energie z krajín 

mimo Únie,
 zníženiu nákladov na energiu pre domácnosti i firmy,
 zmiernenie energetickej chudoby 
 zvýšenie konkurencieschopnosti,
 zvýšenie zamestnanosti a zvýšenie ekonomickej účinnosti v celom hospodárstve, 

čím sa zvýši kvalita života občanov. 



Ciele smernice

 Smernica stanovuje spoločný rámec opatrení pre štáty EU 
na podporu energetickej efektívnosti. 

 Cieľom je dosiahnuť úspory energie do roku 
2020 na úrovni 20 % a do roku 
2030 na úrovni aspoň 32,5 % oproti roku 2007.

Úspory a energetická efektívnosť



Spôsoby dosiahnutia cieľov smernice

 Definované požiadavky na efektívnosť pri používaní energie so 
zameraním sa na verejné subjekty

 Definované požiadavky na povinnosti úspor energie u konečného 
spotrebiteľa

 Zavedenie povinných schém energetickej efektívnosti
 Zavedenie energetických auditov a energetického manažérstva
 Zavedenie povinného merania
 Zavedenie požiadaviek na diaľkový odpočet
 Zavedenie požiadaviek o informovaní o spotrebe a vyúčtovaní

Úspory a energetická efektívnosť



Dôležité termíny

 od 25. 10. 2020 novo namontované merače majú umožňovať diaľkový 
odpočet pokiaľ je to technicky uskutočniteľné a nákladovo efektívne 

 od 1.1 2027 môžu byť prevádzkované už len merače s diaľkovým 
odpočtom diaľkovým odpočtom s výnimkou prípadov, keď daný členský 
štát preukáže, že to nie je nákladovo efektívne.  

Článok 9c – Požiadavka diaľkového odpočtu



Dôležité termíny

Vyúčtovanie iba na základe reálnej spotreby alebo odpočtov pomerových 
rozdeľovačov vykurovacích nákladov najmenej raz za rok

 Od 25.10.2020: ak sú inštalované meradlá s diaľkovým odpočtom tak:
Informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe 2 x ročne, alebo 
štvrťročne na požiadanie, alebo ak sa spotrebitelia rozhodli pre elektronické 
vyúčtovanie. 

 Od 1.1.2022: ak sú inštalované meradlá s diaľkovým odpočtom  tak: 
Informácie o vyúčtovaní alebo spotrebe aspoň 1 x mesačne počas 
vykurovacieho obdobia, resp. obdobia chladenia

Príloha VII/a - INFORMÁCIA O VYÚČTOVANÍ ALEBO O SPOTREBE



Implementácia smernice do národnej legislatívy

 Rozsah implementácie doporučených opatrení touto smernicou si určuje 
každý členský štát v závislosti od nákladovej efektívnosti a od toho či sú 
súvisiace náklady primerané možným úsporám energie.

 Členské štáty si majú sami zadefinovať čo je to diaľkový odpočet, či Walk-
by -pochôdzkový zber údajov alebo zber údajov cez GSM alebo internet.
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