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11.1.2018 A8-0391/103 

Pozměňovací návrh  103 

Anneleen Van Bossuyt 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická účinnost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 1 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Tato směrnice zavádí společný 

rámec opatření na podporu energetické 

účinnosti v Unii s cílem zajistit do roku 

2020 splnění hlavních 20% cílů a do roku 

2030 hlavních 30% závazných cílů Unie 

pro energetickou účinnost a vytvořit 

podmínky pro další zvyšování energetické 

účinnosti i po těchto datech. Směrnice 

stanoví pravidla zaměřená na odstranění 

překážek na trhu s energií a překonání 

některých nedokonalostí trhu, jež brání 

účinnosti při dodávkách a využívání 

energie, a stanoví zavedení orientačních 

vnitrostátních cílů energetické účinnosti a 

příspěvků do roku 2020 a 2030.“; 

1. Tato směrnice zavádí společný 

rámec opatření na podporu energetické 

účinnosti v Unii při uplatnění zásady 

„energetická účinnost v první řadě“ v 

celém energetickém řetězci, včetně výroby, 

přenosu a distribuce energie a konečného 

užití energie, s cílem zajistit do roku 2020 

splnění hlavních 20% cílů a do roku 2030 

hlavních 30 % orientačních cílů Unie pro 

energetickou účinnost a vytvořit podmínky 

pro další zvyšování energetické účinnosti i 

po těchto datech. Směrnice stanoví 

pravidla zaměřená na odstranění překážek 

na trhu s energií a překonání některých 

nedokonalostí trhu, jež brání účinnosti při 

dodávkách a využívání energie, a stanoví 

zavedení orientačních vnitrostátních cílů 

energetické účinnosti a příspěvků do roku 

2020 a 2030.“; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/104 

Pozměňovací návrh  104 

Anneleen Van Bossuyt 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická účinnost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 2 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 3 – odst. 4 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Každý členský stát stanoví 

orientační vnitrostátní příspěvky k 

energetické účinnosti k dosažení cíle Unie 

do roku 2030 uvedeného v čl. 1 odst. 1 v 

souladu s články [4] a [6] nařízení (EU) 

XX/20XX [správa energické unie]. Při 

stanovování těchto příspěvků členské státy 

zohlední, že v roce 2030 nesmí být v Unii 

spotřeba primární energie vyšší než 1 321 

Mtoe nebo konečná spotřeba energie vyšší 

než 987 Mtoe. Členské státy oznámí tyto 

příspěvky Komisi jako součást svých 

integrovaných vnitrostátních energetických 

a klimatických plánů v souladu s postupem 

podle článků [3] a [7] až [11] nařízení (EU) 

XX/20XX [správa energetické unie]“.; 

4. Každý členský stát stanoví 

orientační vnitrostátní příspěvky k 

energetické účinnosti k dosažení cíle Unie 

do roku 2030 uvedeného v čl. 1 odst. 1 v 

souladu s články [4] a [6] nařízení (EU) 

XX/20XX [správa energické unie]. U 

příspěvků se zohledňují všechny fáze 

energetického systému, včetně výroby, 

přenosu a distribuce energie a konečného 

užití energie, a mohou je doprovázet 

konkrétní politická opatření. Při 

stanovování a přehodnocování výše těchto 

příspěvků členské státy zohlední, že v roce 

2030 nesmí být v Unii spotřeba primární 

energie vyšší než 1 321 Mtoe nebo 

konečná spotřeba energie vyšší než 987 

Mtoe, což jsou výchozí referenční 

hodnoty. Pokud se hospodářský vývoj 

nebo strukturální změny (podle indexu 

průmyslové výroby na základě údajů 

Eurostatu), využívání obnovitelných 

zdrojů energie nebo snížení emisí CO2 

podstatným způsobem liší od prognóz a 

předpokladů použitých při stanovování 

cílů Unie a vnitrostátních příspěvků, jimiž 

se mají tyto cíle dosáhnout, základní 

hodnoty a příspěvky se upraví. 

Přepočítání vnitrostátních příspěvků se 

uskuteční během aktualizace 
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integrovaných vnitrostátních plánů v 

oblasti energetiky a klimatu podle článků 

[3] a [13] nařízení (EU) XX/20XX [správa 

energetické unie]. Jakýkoli přepočet cíle 

Unie se provede rok po předložení 

aktualizovaných integrovaných 

vnitrostátních plánů v oblasti energetiky a 

klimatu a v případě potřeby se přijme 

řádným legislativním postupem. Pokud 

členský stát nestanoví svůj příspěvek na 

základě energetické náročnosti, může ve 

svém integrovaném vnitrostátním plánu v 

oblasti energetiky a klimatu uvedeném v 

článku [3] nařízení [EU] XX/20XX 

[správa energetické unie] uvést svoji 

očekávanou úroveň průmyslové výroby v 

roce 2030 a následně vyloučit ze svého 

příspěvku do roku 2030 veškerou spotřebu 

energie vyplývající z nadměrného 

průmyslového výkonu. Každé takové 

vyloučení se opírá o index průmyslové 

výroby Eurostatu. Členské státy oznámí 

tyto příspěvky a veškeré jejich úpravy 

Komisi jako součást svých integrovaných 

vnitrostátních energetických a 

klimatických plánů v souladu s postupem 

podle článků [3] a [7] až [11] nařízení (EU) 

XX/20XX [správa energetické unie]“.; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/105 

Pozměňovací návrh  105 

Anneleen Van Bossuyt 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická účinnost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 7 – odst. 1 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) novým každoročním úsporám od 1. 

ledna 2021 do 31. prosince 2030 ve výši 

1,5 % objemu ročního prodeje energie 

konečným zákazníkům, který se vypočte 

na základě průměrného prodeje během tří 

posledních let před 1. lednem 2019. 

b) novým každoročním úsporám od 1. 

ledna 2021 do 31. prosince 2030 ve výši 

alespoň 1,5 % objemu ročního prodeje 

energie konečným zákazníkům, který se 

vypočte na základě průměrného prodeje 

během tří posledních let před 1. lednem 

2019. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/106 

Pozměňovací návrh  106 

Anneleen Van Bossuyt 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická účinnost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 3 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely písmene b) a aniž jsou dotčeny 

odstavce 2 a 3 mohou členské státy 

započítat pouze ty úspory energie, které 

vyplývají z nových politických opatření 

zavedených po 31. prosinci 2020, případně 

politických opatření zavedených v období 

od 1. ledna 2014 do 31. prosince 2020 za 

předpokladu, že lze prokázat, že uvedená 

opatření vedou k individuálním opatřením, 

která jsou přijímána po 31. prosinci 2020 a 

vedou k úsporám. 

Vyžadované úspory za období uvedené v 

písmeni b) jsou kumulativní a dodatečné k 

úsporám vyžadovaným za období uvedené 

v písmeni a). Za tím účelem, a aniž jsou 

dotčeny odstavce 2 a 3, mohou členské 

státy započítat úspory energie, které 

vyplývají z politických opatření 

zavedených po 31. prosinci 2020 nebo 

dřívějších politických opatření, za 

předpokladu, že lze prokázat, že uvedená 

opatření vedou k novým individuálním 

opatřením, která jsou přijímána po 31. 

prosinci 2020 a vedou k úsporám. Členské 

státy mohou rovněž započítat úspory 

energie, které vyplývají z opatření 

přijatých v období od 1. ledna 2014 do 

31. prosince 2020 za předpokladu, že i po 

roce 2020 nadále povedou k ověřitelným 

úsporám energie. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/107 

Pozměňovací návrh  107 

Anneleen Van Bossuyt 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická účinnost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 7 – odst. 2 – písm. d 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) započítat do objemu úspor energie 

požadovaných v odstavci 1 úspory energie 

v důsledku individuálních opatření nově 

zavedených od 31. prosince 2008, jejichž 

dopad bude pokračovat i v roce 2020 a v 

následujících letech a lze jej změřit a 

ověřit, a 

d) započítat do objemu úspor energie 

požadovaných v odstavci 1 úspory energie 

v důsledku individuálních opatření nově 

zavedených od 31. prosince 2008, jejichž 

dopad bude pokračovat i v roce 2020, a 

které lze změřit a ověřit, a 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/108 

Pozměňovací návrh  108 

Anneleen Van Bossuyt 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická účinnost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 – bod 3 

Směrnice 2012/27/EU 

Čl. 7 – odst. 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

6. Členské státy dosáhnou 

požadovaného objemu úspor podle 

odstavce 1 buď zavedením systému 

povinného zvyšování energetické účinnosti 

uvedeného v článku 7a nebo přijetím 

alternativních opatření uvedených v článku 

7b. Členské státy mohou kombinovat 

systém povinného zvyšování energetické 

účinnosti s alternativními politickými 

opatřeními. 

6. Členské státy dosáhnou 

požadovaného objemu úspor podle 

odstavce 1 buď zavedením systému 

povinného zvyšování energetické účinnosti 

uvedeného v článku 7a nebo přijetím 

alternativních opatření uvedených v článku 

7b, přičemž přijmou opatření na 

minimalizaci dopadu přímých 

a nepřímých nákladů takových systémů 

na konkurenceschopnost povinných stran, 

jež čelí mezinárodní hospodářské soutěži. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/109 

Pozměňovací návrh  109 

Anneleen Van Bossuyt 

za skupinu ECR 

 

Zpráva A8-0391/2017 

Miroslav Poche 

Energetická účinnost 

COM(2016)0761 – C8-0498/2016 – 2016/0376(COD) 

Návrh směrnice 

Příloha I – bod 1 – písm. b 

Směrnice 2012/27/EU 

Příloha V – bod 2 – písm. b 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) úspory plynoucí ze zavedení 

povinných právních předpisů Unie se 

považují za úspory, kterých by bylo 

dosaženo i bez činnosti povinných, 

zúčastněných nebo pověřených stran 

anebo prováděcích orgánů, a které tedy 

nelze uplatnit podle čl. 7 odst. 1, s 

výjimkou úspor týkajících se renovace 

stávajících budov za předpokladu, že je 

zajištěno kritérium významnosti uvedené v 

části 3 písm. h); 

vypouští se 

Or. en 

 

 


