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Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(4) Na úrovni členských států se v 

horizontu roku 2030 závazné cíle 

nestanovují. Měla by být jasně stanovena 

potřeba, aby Unie dosáhla svých cílů v 

oblasti energetické účinnosti v roce 2020 a 

2030 vyjádřených ve spotřebě primární 

energie a konečné spotřebě energie, a to 
ve formě závazného 30% cíle. Toto 

objasnění na úrovni Unie by nemělo 

omezovat členské státy, neboť je 

zachována jejich možnost stanovovat své 

vnitrostátní příspěvky na základě spotřeby 

primární energie nebo konečné spotřeby 

energie, úspor primární energie nebo úspor 

v konečné spotřebě energie nebo 

energetické náročnosti. Členské státy by 

měly stanovit své vnitrostátní orientační 

příspěvky k energetické účinnosti při 

zohlednění skutečnosti, že spotřeba energie 

v Unii v roce 2030 nesmí být vyšší než 1 

321 Mtoe primární energie a 987 Mtoe 

konečné spotřeby energie. To znamená, že 

spotřeba primární energie v Unii by oproti 

úrovním z roku 2005 měla být snížena o 23 

% a konečná spotřeba energie o 17 %. Je 

nezbytné pravidelné hodnocení pokroku 

směrem k dosažení cíle Unie do roku 2030, 

které je stanoveno v legislativním návrhu o 

správě energetické unie. 

(4) Na úrovni členských států se v 

horizontu roku 2030 závazné cíle 

nestanovují. Cíle Unie vyjádřené ve 

spotřebě primární energie a konečné 

spotřebě energie, které je třeba dosáhnout 
v oblasti energetické účinnosti v roce 2020 

a 2030, by měly být stanoveny ve formě 

orientačního 30% cíle. Toto objasnění na 

úrovni Unie by nemělo omezovat členské 

státy, neboť i nadále mohou stanovovat 

své vnitrostátní příspěvky na základě 

spotřeby primární energie nebo konečné 

spotřeby energie, úspor primární energie 

nebo úspor v konečné spotřebě energie 

nebo energetické náročnosti. Členské státy 

by měly stanovit své vnitrostátní orientační 

příspěvky k energetické účinnosti při 

zohlednění skutečnosti, že spotřeba energie 

v Unii v roce 2030 nesmí být vyšší než 

1 321 Mtoe primární energie a 987 Mtoe 

konečné spotřeby energie. To znamená, že 

spotřeba primární energie v Unii by oproti 

úrovním z roku 2005 měla být snížena o 

23 % a konečná spotřeba energie o 17 %. 

Je nezbytné pravidelné hodnocení pokroku 

směrem k dosažení cíle Unie do roku 2030, 

které je stanoveno v legislativním návrhu o 

správě energetické unie. 
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