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11.1.2018 A8-0391/110 

Pozměňovací návrh  110 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 spotřeby u 

konečného zákazníka, s cílem zajistit do 

roku 2020 splnění hlavních 20% cílů a do 

roku 2030 hlavních 35 % závazných cílů 

Unie pro energetickou účinnost a vytvořit 

podmínky pro další zvyšování energetické 

účinnosti i po roce 2030, v souladu s 

dlouhodobými energetickými a 

klimatickými cíli Unie do roku 2050 a s 

Pařížskou dohodou. Směrnice stanoví 

pravidla zaměřená na odstranění překážek 

na trhu energií a překonání některých 

nedokonalostí trhu, jež brání účinnosti při 

dodávkách a využívání energie, a stanoví 

zavedení orientačních vnitrostátních cílů 

energetické účinnosti do roku 2020 a 

2030.; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0391/111 

Pozměňovací návrh  111 

Gerben-Jan Gerbrandy 

za skupinu ALDE 

Benedek Jávor 

za skupinu Verts/ALE 

 

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 energetické 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 

vnitrostátní cíle v oblasti energetické 

účinnosti, které musí být v souhrnu v 

souladu s cílem Unie stanoveným pro rok 

2030 uvedeným v čl. 1 odst. 1 a v souladu 

s články [4] a [6] nařízení (EU) XX/20XX 

[správa energetické unie]. Při stanovování 

úrovní těchto cílů členské státy zohlední, 

že v roce 2030 nesmí být v Unii spotřeba 

primární energie vyšší než 1220 Mtoe nebo 

konečná spotřeba energie vyšší než 893 

Mtoe. S cílem umožnit souběžně s 

hlavními cíli této směrnice v souladu s 

článkem 1 větší průmyslový a hospodářský 

růst a zajistit členským státům 

dostatečnou flexibilitu pro splnění svých 

závazných vnitrostátních cílů v oblasti 

energetické účinnosti a současně umožnit 

růst jejich hospodářství a zvyšování 

průmyslového výkonu a činnosti měly by 

členské státy mít možnost stanovit své cíle 

na základě energetické náročnosti, jíž se 

rozumí poměr mezi spotřebou energie a 

hrubým domácím produktem (HDP). 

Vnitrostátní cíle energetické účinnosti 

zohledňují všechny fáze energetického 

řetězce, včetně výroby, přenosu a 
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distribuce energie a spotřeby u konečného 

uživatele. Členské státy oznámí tyto cíle 

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 

 

 


