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ENERGETICKÁ ÚČINNOST

Snížení spotřeby energie a omezení jejího plýtvání má v EU stále větší význam.
V roce 2007 stanovili vedoucí představitelé EU cíl snížit do roku 2020 roční
spotřebu energie v EU o 20 %. V roce 2018 byl v rámci balíčku opatření
nazvaného „Čistá energie pro všechny Evropany“ stanoven nový cíl snížit spotřebu
energie do roku 2030 o alespoň 32,5 %. Po ruské invazi na Ukrajinu a následné
energetické krizi se Unie dohodla, že sníží svou závislost na ruských fosilních
palivech daleko před rokem 2030 na základě rychlejšího pokroku v úsporách energie.
Opatření v oblasti energetické účinnosti jsou stále více uznávána jako prostředek
nejen k dosažení udržitelných dodávek energie, snížení emisí skleníkových plynů,
zlepšení bezpečnosti dodávek a snížení výdajů za dovoz, ale i k podpoře
konkurenceschopnosti EU. Energetická účinnost představuje tudíž pro energetickou
unii strategickou prioritu a EU prosazuje zásadu „energetická účinnost v první řadě“.
Budoucí rámec politiky v oblasti energetiky pro období do roku 2030 a po tomto
roce je předmětem jednání.

PRÁVNÍ ZÁKLAD

Článek 194 Smlouvy o fungování Evropské unie (SFEU).

VÝSLEDKY

A. Směrnice o energetické účinnosti
1. Směrnice o energetické účinnosti: Horizont 2020
Směrnice o energetické účinnosti (2012/27/EU), která vstoupila v platnost
v prosinci 2012, ukládala členským státům povinnost zavést orientační vnitrostátní cíle
v oblasti energetické účinnosti, jimiž se zajistí, že EU dosáhne svého hlavního cíle snížit
do roku 2020 roční spotřebu energie o 20 %. V absolutních číslech měla být spotřeba
energie v EU do roku 2020 maximálně 1 474 a 1 078 milionů tun ropného ekvivalentu
u primární, respektive konečné energie. V zájmu dosažení úspor energie mohly členské
státy tyto minimální požadavky zpřísnit. Směrnice rovněž zavedla soubor závazných
opatření, jejichž cílem je pomoci členským státům, aby tohoto cíle dosáhly, a stanovila
právně závazná pravidla pro koncové uživatele a dodavatele energie. Vyžadovala také,
aby členské státy EU každé tři roky předložily vnitrostátní akční plány energetické
účinnosti.
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2. Revidovaná směrnice o energetické účinnosti: Horizont 2030
„Energetická účinnost v první řadě“ je jednou z klíčových zásad energetické unie
pro zajištění bezpečných, udržitelných, konkurenceschopných a cenově dostupných
dodávek energie v EU. V revidované směrnici navrhla Komise ambiciózní 30% cíl
v oblasti energetické účinnosti do roku 2030. V lednu 2018 Parlament návrh revidované
směrnice o energetické účinnosti předložený Komisí pozměnil ve snaze učinit jej
celkově ambicióznějším. Po jednáních s Radou bylo v listopadu 2018 dosaženo
dohody, v níž byl stanoven cíl snížit primární a konečnou spotřebu energie na úrovni
EU do roku 2030 o 32,5 % (ve srovnání s předpokládanou spotřebou energie na
rok 2030). Měřeno podle základních prognóz z roku 2007, měla být v absolutních
číslech spotřeba energie v EU do roku 2030 u primární a konečné energie maximálně
1 128, respektive 846 milionů tun ropného ekvivalentu. Směrnice od členských států
EU rovněž vyžadovala, aby zavedly opatření ke snížení své průměrné roční spotřeby
energie o 4,4 % do roku 2030. Od každé země EU se vyžaduje, aby na období 2021–
2030 vypracovala desetiletý integrovaný vnitrostátní plán v oblasti energetiky a klimatu,
v němž bude uvedeno, jak hodlá dosáhnout svých cílů v oblasti energetické účinnosti
do roku 2030.
Jako součást balíčku opatření nazvaného „Čistá energie pro všechny Evropany“
vstoupila v prosinci 2018 v platnost nová směrnice o energetické účinnosti ((EU)
2018/2002), kterou členské státy musí provést ve svém vnitrostátním právu do
25. června 2020, s výjimkou ustanovení o měření a vyúčtování, která mají odlišnou
lhůtu (25. října 2020).
3. Další krok: Revize směrnice o energetické účinnosti
V červenci 2021 navrhla Komise první revizi směrnice o energetické účinnosti jako
součást balíčku „Realizace Zelené dohody pro Evropu“ a v souladu s novým cílem
v oblasti klimatu snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů v EU o nejméně 55
% ve srovnání s úrovní v roce 1990 a do roku 2050 dosáhnout klimatické neutrality.
Navrhla zvýšit závazný roční cíl energetických úspor EU do roku 2030 alespoň na
9 %, měřeno podle aktualizovaných základních prognóz z roku 2020, nebo – při
zachování původních základních prognóz z roku 2007 – odpovídajícím způsobem
zvýšit cíle energetických úspor u spotřeby primární energie a konečné spotřeby energie
do roku 2030 na 39 %, respektive 36 %. V absolutních číslech by spotřeba energie
v EU do roku 2030 podle návrhu činila maximálně 1 023 a 787 milionů tun ropného
ekvivalentu u primární, respektive konečné energie.
V návrhu byly členské státy požádány, aby stanovily pro snižování spotřeby energie
orientační vnitrostátní cíle, byl stanoven způsob, jakým mají členské státy vypočíst
své příspěvky, byly zavedeny posílené mechanismy automatického odstraňování
nedostatků a byla zdvojnásobena povinnost členských států dosáhnout nových ročních
úspor energie na 1,5 % konečné spotřeby energie v letech 2024–2030. Návrh
rovněž zavedl vzorové požadavky na veřejné budovy, jako je roční cíl pro snížení
spotřeby energie ve veřejném sektoru o 1,7 % a cíl renovace alespoň 3 % celkové
podlahové plochy budov veřejné správy. Dále bylo navrženo, aby se prioritně věnovala
pozornost zranitelným zákazníkům v zájmu zmírnění energetické chudoby a byly
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zavedeny povinnosti auditu a požadavky na technickou způsobilost, zejména pro velké
spotřebitele energie.
Vzhledem k nutnosti, aby Unie překonala svou závislost na dovozu energie z Ruska
a vyrovnala se s vysokými cenami energie a změněnými podmínkami na trhu s energií,
navrhla Komise v květnu 2022 druhou revizi směrnice o energetické účinnosti. Ta
dále zvyšuje závazný cíl energetických úspor z 9 % na 13 % nebo – při zachování
původních základních prognóz z roku 2007 – odpovídajícím způsobem zvyšuje cíle
energetických úspor u spotřeby primární energie a konečné spotřeby energie do
roku 2030 na 41 %, respektive 39 %. V absolutních číslech by spotřeba energie v EU
do roku 2030 podle tohoto návrhu činila maximálně 980 a 750 milionů tun ropného
ekvivalentu u primární, respektive konečné energie. V návrhu byly rovněž podrobně
uvedeny krátkodobé změny chování s cílem snížit poptávku po plynu a ropě o 5 %
a členské státy byly vyzvány, aby zahájily zvláštní komunikační kampaně zaměřené
na domácnosti a průmysl a aby využívaly fiskální opatření na podporu úspor energie,
jako jsou snížené sazby daně z přidané hodnoty u energeticky účinných systémů
vytápění, izolace budov a spotřebičů a výrobků. Návrh rovněž stanovil nouzová
opatření v případě vážného narušení dodávek a pokyny pro stanovení kritérií ohledně
prioritních zákazníků a usnadnění koordinovaného plánu EU na snížení poptávky.
B. Obecný rámec
1. Energetická náročnost budov
a. Směrnice o energetické náročnosti budov
Směrnice o energetické náročnosti budov (2010/31/EU), ve znění z roku 2018
(směrnice (EU) 2018/844), má spolu se směrnicí o energetické účinnosti
((EU)2018/2002) zajistit v každém členském státě vysoce energeticky účinný
a dekarbonizovaný fond budov do roku 2050.
Směrnice o energetické náročnosti budov (směrnice (EU) 2018/844) zavedla pro
členské státy povinné dlouhodobé renovační strategie s cílem podpořit renovaci
vnitrostátního fondu veřejných i soukromých budov tak, aby do roku 2050
byl energeticky vysoce účinný a dekarbonizovaný. Urychlila rovněž transformaci
stávajících budov na „budovy s téměř nulovou spotřebou energie“ do roku 2050,
stanovila požadavek, aby od roku 2021 měly téměř nulovou spotřebu energie všechny
nové budovy, a podpořila modernizaci nových budov pomocí inteligentních technologií.
Dne 15. prosince 2021 navrhla Komise revizi směrnice o energetické náročnosti
budov s cílem uvést ji do souladu s jejím cílem snížit emise skleníkových plynů
v EU o 55 % a s jejím cílem dosáhnout do roku 2050 klimatické neutrality. Revize
stanoví vizi a nastiňuje nástroje pro dosažení toho, aby měly budovy do roku 2050
nulové emise. Zavádí novou definici budov s nulovými emisemi a zpřesňuje stávající
definice, např. pokud jde o termíny „budova s téměř nulovou spotřebou energie“
a „rozsáhlá renovace“. Nahrazuje dlouhodobé renovační strategie operativnějšími
a lépe monitorovanými vnitrostátními plány renovace budov, které mají být předloženy
do 30. června 2024. Zvyšuje minimální energetické normy tím, že vyžaduje, aby
všechny nové budovy EU měly od roku 2030 nulové emise, přičemž u nových veřejných
budov tuto povinnost zavádí již od roku 2027. Dále požaduje, aby všechny nebytové
budovy třídy energetické náročnosti G byly do roku 2027 renovovány alespoň na
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úroveň třídy F a do roku 2030 na úroveň třídy E a aby všechny obytné budovy
dosáhly do roku 2030 alespoň třídy F a do roku 2033 třídy E. Revize zajišťuje
srovnatelné vnitrostátní normy pro certifikáty energetické náročnosti do roku 2025,
zavádí dobrovolné pasy pro renovace do roku 2024 a ukazatel připravenosti pro chytrá
řešení do roku 2026 a poskytuje finanční podporu na zmírnění energetické chudoby.
Dne 18. května 2022 Komise po ruské invazi na Ukrajinu a v souladu s plánem
REPowerEU pozměnila směrnici o energetické náročnosti budov tím, že zvýšila
podporu solární energie v budovách, a to i pokud jde o postupné selektivní zavádění
střešních systémů pro využívání solární energie (iniciativa pro solární střechy).
b. Strategie pro renovační vlnu
V říjnu 2020 zveřejnila Komise novou strategii na podporu renovací nazvanou
„Renovační vlna pro Evropu – ekologické budovy, nová pracovní místa, lepší životní
úroveň“, jejímž cílem je alespoň zdvojnásobit míru renovace v příštích deseti letech
a zajistit, aby renovace vedly k větší energetické účinnosti a účinnosti využívání zdrojů.
Iniciativa „renovační vlna“ vychází z opatření dohodnutých v rámci balíčku „Čistá
energie pro všechny Evropany“, zejména z požadavku, aby každá země EU zveřejnila
dlouhodobou strategii renovace budov, a z prvků, které se týkají budov u vnitrostátních
plánů v oblasti energetiky a klimatu každé země EU.
2. Kombinovaná výroba tepla a elektřiny
V rámci balíčku energetické unie zahájila Komise dne 16. února 2016 Strategii EU pro
vytápění a chlazení. Součástí strategie byly plány na zvyšování energetické účinnosti
budov, zlepšování propojení mezi elektroenergetickými soustavami a soustavami
dálkového vytápění, což mělo výrazně zvýšit využívání energie z obnovitelných zdrojů,
a podpora opětovného využívání odpadního tepla a chladu vytvářených v průmyslu.
Právní ustanovení vztahující se k této strategii jsou součástí balíčku „Čistá energie pro
všechny Evropany“.
Směrnice o energetické účinnosti ((EU)2018/2002) požaduje, aby členské státy
provedly posouzení a informovaly Komisi o potenciálu vysoce účinné kombinované
výroby tepla a elektřiny a účinného dálkového vytápění a chlazení na svém území a aby
provedly analýzu nákladů a přínosů na základě klimatických podmínek, ekonomické
proveditelnosti a technické vhodnosti (s určitými výjimkami).
Návrh Komise na revizi směrnice o energetické účinnosti zavádí přísnější plánování
a sledování komplexních posouzení, revidované definice účinného dálkového vytápění
a chlazení a další kritéria pro konkrétní emise z vysoce účinné kombinované výroby
tepla a elektřiny (270 g CO2/kWh).
V květnu 2022 byla na základě změny pravidel o energetické náročnosti budov
zavedena povinnost členských států podporovat umisťování solárních zařízení na
budovách.
3. Energetická účinnost výrobků
Co se týče energetické účinnosti výrobků, bylo na úrovni EU zavedeno několik opatření,
která zahrnují:
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— uvádění spotřeby energie a jiných zdrojů na energetických štítcích a ve
standardních informacích přiložených k veškerým výrobkům spojeným se
spotřebou energie, což je upraveno nařízením o označování energetickými štítky
(nařízení (EU) 2017/1369). Toto nařízení, které bylo zveřejněno v červenci 2017,
stanovuje nový rámec pro označování energetické účinnosti s cílem stanovit lhůty
pro nahrazení stávajících tříd A+, A++ a A+++ stupnicí od A do G, které se
používají od března 2021.

— požadavky na ekodesign energetických spotřebičů, na které se vztahuje rámcová
směrnice 2009/125/ES, jíž se přepracovává směrnice 2005/32/ES pozměněná
směrnicí 2008/28/ES. Prováděcí nařízení se vztahují na širokou škálu produktů.

Dne 23. února 2021 přijala Komise změnu k nařízením o ekodesignu a označování
energetickými štítky zveřejněným v roce 2019, pokud jde o požadavky na ekodesign
různých typů výrobků.

ÚLOHA EVROPSKÉHO PARLAMENTU

Parlament opakovaně vyzýval k přijetí ambicióznějších cílů v oblasti energetické
účinnosti a přísnějších předpisů. V roce 2012 hrál Parlament klíčovou úlohu v jednáních
o směrnici o energetické účinnosti a zasadil se o to, aby v konečném kompromisním
znění dohodnutém s Radou byly zachovány požadavky na vnitrostátní strategie
renovací budov a povinné energetické audity velkých společností.
Dne 23. června 2016 přijal Parlament usnesení o zprávě o provádění směrnice
o energetické účinnosti, v němž dochází k závěru, že stávající směrnice sice nabízí
rámec pro snížení poptávky po energii, je však nedostatečně prováděna, a vyzývá
členské státy, aby ji provedly neprodleně a v plné míře. Dále uvedl, že vážně míněná
politika v oblasti energetické účinnosti by mohla EU dovést k dosažení jejích cílů
v oblasti energetiky a klimatu v souladu s Pařížskou dohodou uzavřenou v roce 2016
na 21. konferenci smluvních stran COP 21 a pomohla by jí zlepšit energetickou
bezpečnost snížením závislosti na vnějších zdrojích energie. V listopadu 2016
předložila Komise návrh na revizi směrnice o energetické účinnosti.
Dne 13. září 2016 přijal Parlament usnesení o strategii EU pro vytápění a chlazení,
v němž vyzval Komisi, aby se zaměřila na opatření pro energetickou účinnost
v budovách, a to zejména v domácnostech, které trpí energetickou chudobou.
Dne 17. ledna 2018 přijal parlament usnesení, v němž vyzval k přijetí závazného cíle
zvýšit do roku 2030 energetickou účinnost v EU na úroveň alespoň 35 %, což je
více než 30 %, které navrhla Komise. Hlasováním na plenárním zasedání Parlament
podpořil také ustanovení článku 7 zavazující k energetické účinnosti, podle nichž by
členské státy měly ročně dosáhnout energetických úspor ve výši 1,5 %.
Dne 15. ledna 2020 přijal Parlament usnesení o Zelené dohodě pro Evropu a vyzval
v něm k tomu, aby byly směrnice o energetické účinnosti a směrnice o energetické
účinnosti budov revidovány v souladu se zvýšenými ambicemi EU v oblasti klimatu
a aby bylo posíleno jejich provádění, a to prostřednictvím závazných vnitrostátních
cílů, přičemž je třeba věnovat zvláštní pozornost zranitelným občanům a zároveň
zohledňovat potřebu hospodářské předvídatelnosti pro dotčená odvětví.
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Dne 17. září 2020 přijal Parlament usnesení, v němž se vyslovil pro maximalizaci
potenciálu energetické účinnosti fondu budov v EU, přičemž Komisi vyzval, aby
vypracovala soudržná opatření na podporu rychlejší a rozsáhlejší renovace budov.
V usnesení se uvádí, že jen v rámci finančních pobídek EU je zapotřebí alespoň
75 miliard EUR ročně, aby se do roku 2050 zajistila dostatečná energetická účinnost
evropských budov. V této souvislosti Parlament vyzval k tomu, aby se v každém
z příslušných fondů EU upřednostňovaly renovace zaměřené na energetickou
účinnost, a požádal spolunormotvůrce, aby poskytli nezbytné finanční prostředky na
Plán evropské hospodářské obnovy.
Dne 14. září 2022 schválil Parlament usnesení v prvním čtení o revizi směrnice
o energetické účinnosti, jíž se mírně zvyšuje cíl EU pro snížení energetické spotřeby
navržený Komisí v rámci jejího plánu RepowerEU, a to na nejméně 13 % u konečné
spotřeby energie do roku 2030, měřeno podle prognóz z roku 2020. To odpovídá
cílům snížení spotřeby energie o nejméně 40 % u konečné spotřeby energie a 42,5 %
u spotřeby primární energie do roku 2030 ve srovnání s prognózami z roku 2007, což
znamená 740 milionů, respektive 960 milionů tun ropného ekvivalentu coby maximální
konečnou spotřebu energie, respektive maximální spotřebu primární energie.

Matteo Ciucci
09/2022
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