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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh 

(4) Na úrovni členských štátov sa v 

horizonte roku 2030 záväzné ciele 

nestanovujú. Mala by sa jasne stanoviť 

potreba Únie dosiahnuť na úrovni EÚ ciele 

v oblasti energetickej efektívnosti na roky 

2020 a 2030 vyjadrené v primárnej i 

konečnej spotrebe energie, a to v podobe 

záväzného cieľa 30 %. Toto objasnenie na 

úrovni Únie by nemalo obmedzovať 

členské štáty, ktoré si naďalej môžu 

stanovovať národné príspevky buď na 

základe primárnej alebo konečnej spotreby 

energie, primárnych alebo konečných 

úspor energie či energetickej náročnosti. 

Členské štáty by mali pri stanovovaní 

svojich indikatívnych národných 

príspevkov k energetickej efektívnosti 

zohľadniť, že spotreba energie v Únii v 

roku 2030 nesmie presiahnuť 1 321 Mtoe 

primárnej energie a 987 Mtoe koncovej 

energie. Znamená to, že v porovnaní s 

úrovňami z roku 2005 by sa v Únii mala 

primárna spotreba energie znížiť o 23 % a 

konečná spotreba energie o 17 %. Pokrok v 

dosahovaní cieľa Únie na rok 2030 treba 

pravidelne vyhodnocovať, čo je 

zabezpečené v legislatívnom návrhu o 

riadení energetickej únie. 

(4) Na úrovni členských štátov sa v 

horizonte roku 2030 záväzné ciele 

nestanovujú. Mala by sa jasne stanoviť 

potreba Únie dosiahnuť na úrovni EÚ ciele 

v oblasti energetickej efektívnosti na roky 

2020 a 2030 vyjadrené v primárnej a 

konečnej spotrebe energie, a to v podobe 

indikatívneho cieľa 30 %. Toto objasnenie 

na úrovni Únie by nemalo obmedzovať 

členské štáty, ktoré si naďalej môžu 

stanovovať národné príspevky buď na 

základe primárnej alebo konečnej spotreby 

energie, primárnych alebo konečných 

úspor energie či energetickej náročnosti. 

Členské štáty by mali pri stanovovaní 

svojich indikatívnych národných 

príspevkov k energetickej efektívnosti 

zohľadniť, že spotreba energie v Únii v 

roku 2030 nesmie presiahnuť 1 321 Mtoe 

primárnej energie a 987 Mtoe koncovej 

energie. Znamená to, že v porovnaní s 

úrovňami z roku 2005 by sa v Únii mala 

primárna spotreba energie znížiť o 23 % a 

konečná spotreba energie o 17 %. Pokrok v 

dosahovaní cieľa Únie na rok 2030 treba 

pravidelne vyhodnocovať, čo je 

zabezpečené v legislatívnom návrhu o 

riadení energetickej únie. 
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