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***I Řádný legislativní postup (první čtení)
***II Řádný legislativní postup (druhé čtení)

***III Řádný legislativní postup (třetí čtení)

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

Pozměňovacích návrhy Parlamentu předložené ve dvou sloupcích

Vypuštění textu je označeno tučnou kurzivou v levém sloupci. Nahrazení je 
označeno tučnou kurzivou v obou sloupcích. Nový text je označen tučnou 
kurzivou v pravém sloupci.

První a druhý řádek záhlaví každého pozměňovacího návrhu označují 
příslušnou část projednávaného návrhu aktu. Pokud se pozměňovací návrh 
týká existujícího aktu, který má být návrhem aktu pozměněn, je v záhlaví 
mimo to na třetím řádku uveden existující akt a na čtvrtém řádku ustanovení 
existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh týká. 

Pozměňovací návrhy Parlamentu v podobě konsolidovaného textu

Nové části textu jsou označeny tučnou kurzivou. Vypuštěné části textu jsou 
označeny symbolem ▌nebo přeškrtnuty. Nahrazení se vyznačují tak, že nový 
text se označí tučnou kurzivou a nahrazený text se vymaže nebo přeškrtne. 
Výjimečně se neoznačují změny výlučně technické povahy, které provedly 
příslušné útvary za účelem vypracování konečného znění.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2012/27/EU o energetické účinnosti [ve znění směrnice 
2018/XXX/EU] a nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/XXX [o správě 
energetické unie] z důvodu vystoupení Spojeného království z Evropské unie
(COM(2018)0744 – C8-0482/2018 – 2018/0385(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2018)0744),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 192 odst. 1 a čl. 194 odst. 2 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C8-
0482/2018),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na článek 59 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku (A8-0014/2019),

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, jestliže svůj návrh nahradí jiným 
textem, podstatně jej změní nebo má v úmyslu jej podstatně změnit;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi, jakož i 
vnitrostátním parlamentům.

Pozměňovací návrh 1

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Spojené království dne 29. března 
2017 oznámilo Evropské radě svůj záměr 
vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy 
o Evropské unii. Tudíž, neurčí-li dohoda o 
vystoupení jiné datum nebo neurčí-li 
Evropská rada po dohodě se Spojeným 
královstvím jednomyslně jiné datum, 
přestane právo Unie platit pro Spojené 
království ode dne 30. března 2019. 

(1) Spojené království dne 29. března 
2017 oznámilo Evropské radě svůj záměr 
vystoupit z Unie podle článku 50 Smlouvy 
o Evropské unii. Smlouvy přestanou pro 
Spojené království platit ode dne vstupu 
dohody o vystoupení v platnost, nebo 
nebude-li taková dohoda uzavřena, dva 
roky po tomto oznámení, tj. dne 30. března 
2019, pokud Evropská rada po dohodě se 
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Spojené království se v tom okamžiku 
stane třetí zemí.

Spojeným královstvím jednomyslně 
nerozhodne o prodloužení této lhůty.

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, která odráží interinstitucionálně dohodnutý horizontální text 
platný pro všechny legislativní akty týkající se brexitu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Dohoda o vystoupení, na které se 
shodli vyjednavači, obsahuje ujednání o 
uplatňování práva Unie na Spojené 
království a ve Spojeném království i po 
datu, kdy pro Spojené království a v něm 
přestanou platit Smlouvy. Pokud tato 
dohoda vstoupí v platnost, použijí se v 
souladu s jejími ustaveními na Spojené 
království a v něm v přechodném období 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2012/27/EU1a ve znění směrnice 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2018/20021b a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) 2018/19991c, 
přičemž tyto předpisy přestanou být 
použitelné na konci tohoto období.
__________________
1a Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o 
energetické účinnosti, o změně směrnic 
2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení 
směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES 
(Úř. věst. L 315, 14.11.2012, s. 1).
1b Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady (EU) 2018/2002 ze dne 11. 
prosince 2018, kterou se mění směrnice 
2012/27/EU o energetické účinnosti (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 210).
1c Nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 
2018 o správě energetické unie a opatření 
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v oblasti klimatu, kterým se mění nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
663/2009 a (ES) č. 715/2009, směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 94/22/ES, 
98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 
2010/31/EU, 2012/27/EU a 2013/30/EU, 
směrnice Rady 2009/119/ES a (EU) 
2015/652 a zrušuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 525/2013 (Úř. 
věst. L 328, 21.12.2018, s. 1).

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, která odráží interinstitucionálně dohodnutý horizontální text 
platný pro všechny legislativní akty týkající se brexitu.

Pozměňovací návrh 3

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 
o energetické účinnosti6 ve znění směrnice 
2018/XXX/EU7 vyžaduje, aby členské státy 
stanovily své orientační vnitrostátní cíle 
energetické účinnosti, jimiž přispějí k 
dosažení cíle energetické účinnosti Unie v 
roce 2030 stanoveného jako minimálně 
32,5 %. Členské státy by přitom měly vzít 
v úvahu energetickou spotřebu Unie v roce 
20308.

(2) Směrnice 2012/27/EU ve znění 
směrnice (EU) 2018/2002 vyžaduje, aby 
členské státy stanovily své orientační 
vnitrostátní cíle energetické účinnosti, 
jimiž přispějí k dosažení cílů energetické 
účinnosti Unie v roce 2030 stanovených 
jako minimálně 32,5 %. Členské státy 
přitom mají vzít v úvahu energetickou 
spotřebu Unie v roce 2030, pokud se jedná 
o spotřebu primární energie a/nebo 
konečnou spotřebu energie8.

Odůvodnění

Technické vyjasnění těchto ustanovení, které přesněji odráží terminologii použitou v nedávno 
dojednané revizi směrnice o energetické účinnosti s ohledem na cíle Unie v oblasti 
energetické účinnosti pro rok 2030 z hlediska spotřeby primární energie, resp. konečné 
spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 4

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 3



PE630.672v02-00 8/14 RR\1173979CS.docx

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) Nařízení (EU) 2018/XXX [o správě 
energetické unie]9 vyžaduje, aby členské 
státy při stanovování svého příspěvku k 
cílům Unie v oblasti energetické účinnosti 
vzaly v úvahu energetickou spotřebu Unie 
v roce 203010. Spotřeba energie na úrovni 
Unie je rovněž důležitá pro hodnocení 
pokroku při společném dosahování cílů 
Unie, které provádí Evropská komise11.

(3) Nařízení (EU) 2018/1999 vyžaduje, 
aby členské státy při stanovování svého 
příspěvku k cílům Unie v oblasti 
energetické účinnosti vzaly v úvahu 
energetickou spotřebu Unie v roce 2030, 
pokud se jedná o spotřebu primární 
energie a/nebo konečnou spotřebu 
energie10. Spotřeba energie na úrovni Unie 
je rovněž důležitá pro hodnocení pokroku 
při společném dosahování cílů Unie, které 
provádí Evropská komise11.

Odůvodnění

Technické vyjasnění těchto ustanovení, které přesněji odráží terminologii použitou v nedávno 
dojednané revizi směrnice o energetické účinnosti s ohledem na cíle Unie v oblasti 
energetické účinnosti pro rok 2030 z hlediska spotřeby primární energie, resp. konečné 
spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 5

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4)  Z důvodu vystoupení Spojeného 
království z Unie je nezbytné technicky 
upravit údaje o předpokládané spotřebě 
energie v Evropské unii v roce 2030 pro 
Unii složenou z 27 členských států. 
Projekce, které existují pro základní cíl 
Unie ve výši minimálně 32,5 %, ukazují, 
že spotřeba primární energie v roce 2030 
pro Unii složenou z 28 členských států by 
se měla rovnat 1 273 milionům tun 
ropného ekvivalentu (Mtoe) a konečná 
spotřeba energie 956 Mtoe. Ekvivalentní 
projekce pro EU složenou z 27 členských 
států, tedy bez Spojeného království, 
ukazují, že v roce 2030 by se spotřeba 
primární energie měla rovnat 1 128 Mtoe a 
konečná spotřeba energie 846 Mtoe. Je 
proto třeba upravit údaje o úrovních 
spotřeby energie v roce 2030. 

(4)  Z důvodu vystoupení Spojeného 
království z Unie je nezbytné technicky 
upravit údaje o předpokládané spotřebě 
energie v Evropské unii v roce 2030 pro 
Unii složenou z 27 členských států. 
Projekce, které existují pro hlavní cíle 
Unie ve výši minimálně 32,5 %, ukazují, 
že spotřeba primární energie v roce 2030 
pro Unii složenou z 28 členských států by 
se měla rovnat 1 273 milionům tun 
ropného ekvivalentu (Mtoe) a konečná 
spotřeba energie 956 Mtoe. Ekvivalentní 
projekce pro EU složenou z 27 členských 
států, tedy bez Spojeného království, 
ukazují, že v roce 2030 by se spotřeba 
primární energie měla rovnat 1 128 Mtoe a 
konečná spotřeba energie 846 Mtoe. Je 
proto třeba upravit údaje o úrovních 
spotřeby energie v roce 2030. 
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Odůvodnění

Technické vyjasnění těchto ustanovení, které přesněji odráží terminologii použitou v nedávno 
dojednané revizi směrnice o energetické účinnosti s ohledem na cíle Unie v oblasti 
energetické účinnosti pro rok 2030.

Pozměňovací návrh 6

Návrh rozhodnutí
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Pokud použitelnost aktu končí 
určitého dne, v souladu s čl. 4 odst. 3 
nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 
1182/711a nastane okamžik skončení 
použitelnosti uplynutím poslední hodiny 
tohoto dne. Toto rozhodnutí by se proto 
mělo použít ode dne následujícího po dni, 
kdy se na Spojené království přestanou 
vztahovat směrnice 2012/27/EU ve znění 
směrnice (EU) 2018/2002 a nařízení (EU) 
2018/1999.
________________________
1a Nařízení Rady (EHS, Euratom) č. 
1182/71 ze dne 3. června 1971, kterým se 
určují pravidla pro lhůty, data a termíny 
(Úř. věst. L 124, 8.6.1971, s. 1).

Odůvodnění

Jedná se o technickou změnu, která odráží interinstitucionálně dohodnutý horizontální text 
platný pro všechny legislativní akty týkající se brexitu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh rozhodnutí
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3 Článek 3

Články 1 a 2 tohoto rozhodnutí není 
dotčena lhůta stanovená v článku 28 
směrnice 2012/27/EU [ve znění směrnice 

Články 1 a 2 tohoto rozhodnutí nejsou 
dotčeny lhůty stanovené v článku 2 
směrnice (EU) 2018/2002 a článku 59 
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2018/XXX/EU] a článku 59 nařízení (EU) 
2018/XXX [o správě energetické unie].

nařízení (EU) 2018/1999.

Odůvodnění

Je třeba odkázat na provedení nedávno dojednané směrnice o energetické účinnosti [kterou 
se mění směrnice 2012/27/EU]. Článek 28 směrnice 2012/27/EU stanoví obecné datum 
provedení ke dni 5. června 2014 (s konkrétními daty pro některá ustanovení). Není tudíž 
vhodné odkazovat na tento článek.

Pozměňovací návrh 8

Návrh rozhodnutí
Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie a použije se ode 
dne následujícího po dni, kdy právo Unie 
přestane platit pro Spojené království.

Toto rozhodnutí vstupuje v platnost třetím 
dnem po zveřejnění v Úředním věstníku 
Evropské unie a použije se ode dne 
následujícího po dni, kdy právo Unie 
přestane platit pro Spojené království.

Článek 1 se použije ode dne následujícího 
po dni, kdy se na Spojené království a v 
něm přestane uplatňovat směrnice 
2012/27/EU ve znění směrnice (EU) 
2018/2002.
Článek 2 se použije ode dne následujícího 
po dni, kdy se nařízení (EU) 2018/1999 
přestane uplatňovat na Spojené království 
a v něm.
Článek 3 se použije ode dne [den vstupu v 
platnost].

Odůvodnění

Vzhledem k časovým omezením pro včasné dokončení legislativního postupu je tato změna 
nezbytná k zajištění toho, aby rozhodnutí mohlo vstoupit v platnost přede dnem, kdy se právo 
Unie přestane uplatňovat na Spojené království. Ostatní změny odrážejí interinstitucionálně 
dohodnutý horizontální text platný pro všechny legislativní akty týkající se brexitu.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

1. Návrh Komise

Tento návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o úpravě směrnice 2012/27/EU [ve 
znění směrnice 2018/XXX/EU] o energetické účinnosti a nařízení (EU) 2018/XXX [o správě 
energetické unie] je nezbytný v důsledku nadcházejícího vystoupení Spojeného království z 
Evropské unie.

Z důvodu vystoupení Spojeného království z Unie je nezbytné technicky upravit údaje o 
předpokládané spotřebě energie v Evropské unii v roce 2030 pro Unii složenou z 27 
členských států. Projekce, které existují pro hlavní cíle Unie ve výši minimálně 32,5 %, 
ukazují, že spotřeba primární energie v roce 2030 pro Unii složenou z 28 členských států by 
se měla rovnat 1 273 milionům tun ropného ekvivalentu (Mtoe) a konečná spotřeba energie 
956 Mtoe. Ekvivalentní projekce pro EU složenou z 27 členských států, tedy bez Spojeného 
království, ukazují, že v roce 2030 by se spotřeba primární energie měla rovnat 1 128 Mtoe a 
konečná spotřeba energie 846 Mtoe. Tato skutečnost si žádá přizpůsobení údajů pro spotřebu 
primární energie a konečnou spotřebu energie, které navrhuje nedávno pozměněná směrnice o 
energetické účinnosti.

Nové nařízení o správě energetické unie členským státům ukládá, aby při postupu 
stanovování svého příspěvku k dosažení cílů Unie v oblasti energetické účinnosti pro rok 
2030 zohledňovaly energetickou spotřebu Unie v roce 2030. Spotřeba energie na úrovni Unie 
je rovněž důležitá pro hodnocení pokroku při kolektivním dosahování cílů Unie ze strany 
Evropské komise. Nařízení o správě energetické unie by proto mělo být rovněž pozměněno 
tak, aby odráželo upravené údaje o spotřebě energie v roce 2030.

Je třeba připomenout, že hlavní cíle Unie pro rok 2030 týkající se energetické účinnosti byly 
stanoveny ve srovnání s odhady provedenými v roce 2007 za použití ekonometrického 
modelování (model energetických systémů PRIMES) známého jako referenční scénář 2007 
(REF 2007). Cíle byly převedeny na úroveň spotřeby primární energie a konečné spotřeby 
energie snížením projekce referenčního scénáře z roku 2007 o 32,5 % do roku 2030. Údaje o 
počtu tun ropného ekvivalentu (Mtoe) vycházejí z výše uvedené projekce energetického 
modelování. Úprava údajů, které navrhla Komise s cílem zohlednit vystoupení Spojeného 
království z EU, je založena na stejném základním energetickém modelu.

2. Postoj zpravodaje

Zpravodaj vítá návrh Komise jakožto technické přizpůsobení údajů o spotřebě energie v Unii 
v roce 2030, které je nezbytné z důvodu nadcházejícího vystoupení Spojeného království z 
Evropské unie. Protože se jedná o technickou úpravu založenou přímo na modelování, které 
sloužilo jako základ pro původní výpočet absolutních úrovní spotřeby energie u hlavních cílů 
Unie, zpravodaj nenavrhuje žádné změny údajů navržených Komisí. 

Zpravodaj do tohoto návrhu zprávy zařadil velmi omezený počet technických změn, jejichž 
obecným cílem je vyjasnit některá ustanovení navržená Komisí. Pozměňovací návrhy 
předkládané zpravodajem se zabývají následujícími otázkami:
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Technické vyjasnění znění bodů odůvodnění týkajících se cílů Unie v oblasti 
energetické účinnosti pro rok 2030 tak, aby přesněji odráželo terminologii použitou 
v nedávno dojednané revizi směrnice o energetické účinnosti. Je třeba poznamenat, 
že směrnice odkazuje na hlavní cíle (v množném čísle), aby odrážela skutečnost, že cíl 
energetické účinnosti je vyjádřen ve spotřebě primární energie / konečné spotřebě 
energie. 

Vyjasnění toho, že rozhodnutím by nemělo být dotčeno provedení nedávno dojednané 
směrnice o energetické účinnosti, a nikoli směrnice 2012/27/EU, která již byla 
provedena.

Změna data vstupu rozhodnutí v platnost (tři dny místo dvaceti po jeho zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie), aby bylo zajištěno, že rozhodnutí vstoupí 
v platnost přede dnem, kdy právo Unie přestane platit pro Spojené království. Tato 
změna se jeví jako nezbytná vzhledem k časovým omezením pro dokončení 
legislativního postupu před 29. březnem 2019. 
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