
PA\880458CS.doc PE472.304v02-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2011/0172(COD)

13. 10. 2011

NÁVRH STANOVISKA
Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o energetické účinnosti 
a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES
(KOM(2011)0370 – C7-0168/2011 – 2011/0172(COD))

Navrhovatel: Peter Liese



PE472.304v02-00 2/17 PA\880458CS.doc

CS

PA_Legam



PA\880458CS.doc 3/17 PE472.304v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Energetická účinnost představuje nákladově nejefektivnější způsob, jak omezit emise 
skleníkových plynů a další emise spojené s fosilními palivy. Povede k menší závislosti na 
dovozu energie, za nějž EU v současné době platí více než 400 miliard EUR ročně. 
Investice do energetické účinnosti povedou k menším platbám Rusku a státům OPEC. 
Půjde naopak o investice do evropského průmyslu. Z nich budou mít prospěch zejména 
malé a střední podniky, např. instalační podniky a podniky ve stavebnictví. 

V příštích letech bude nezbytné investovat do energetické infrastruktury, např. do produkční 
kapacity a skladování. To bude pro naše hospodářství obtížný úkol. Energetická účinnost 
může pomoci snížit náklady, neboť pro energii, která není spotřebována, není nutné mít 
produkční kapacitu, uskladnění nebo sítě. 

Společný evropský přístup k energetické účinnosti sníží náklady na energeticky účinné 
produkty a služby a přinese nové obchodní příležitosti pro zúčastněná průmyslová odvětví. 
Je mimořádně vhodné vytvořit v oblasti energetické účinnosti společný trh. K podpoře 
energetické účinnosti v Evropské unii navíc zavazuje Lisabonská smlouva (čl. 194 odst. 2).

V roce 2007 byl jednomyslným rozhodnutím hlav států stanoven cíl dosáhnout 20% 
energetické účinnosti. Podle analýzy Komise však současný právní rámec a stávající opatření
členských států umožní splnit pouze polovinu tohoto cíle. Jde přitom o cíl, jenž je klíčovou 
součástí plánu přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. Je proto kriticky 
zapotřebí podniknout v této věci další kroky. Návrh Komise jde správným směrem. Je 
samozřejmě snadné konkrétní části návrhu kritizovat, nicméně za to, že předložila řešení 
problému, je nutné Komisi gratulovat. Důvodem, proč se neodvažujeme, není to, že jsou 
věcí obtížné; věci jsou obtížné proto, že se neodvažujeme (Seneca). Každý kritik Komise 
by měl okamžitě předložit alternativní návrh, jak dosáhnout uvedeného cíle.

Návrh stanoviska je prvním pokusem jdoucím tímto směrem. Hlavními změnami jsou:

1. Posílení dvoustupňového přístupu

Navrhovatel nestanoví závazné cíle, i když pro ně Evropský parlament v minulosti 
soustavně hlasoval. Doporučuje přijmout dvoustupňový přístup Komise a dále jej posílit. Aby 
se zabránilo bezdůvodně neambiciózním vnitrostátním orientačním cílům, je třeba stanovit 
evropskou metodiku. Navrhovaná metodika vychází z modelu Komise PRIMES z roku 
2007. Tento model zohledňuje různé situace v členských státech, např. potřebu zemí střední 
a východní Evropy dohonit zameškaný rozvoj a mít značný hospodářský růst. Např. absolutní 
cíl snížení pro Polsko činí ve srovnání s rokem 2007 pouhých –5,5 %. Pro některé členské 
státy však z modelu plyne neúnosné břemeno (např. pro Maltu) nebo naopak 
bezdůvodně neambiciózní cíl (např. pro Lotyšsko). Z tohoto důvodu be se měl použít 
opravný koeficient spojený s hospodářskou situací země. Je třeba mít na paměti, že cílem EU 
je pouhé 20% snížení oproti stavu, kdy se nepodnikne žádná akce. Absolutní snížení pro celou 
EU 27 členských států činí ve srovnání s rokem 2009 jen 7,7 %. Z toho plyne, že cíl vůbec 
není přehnaně ambiciózní, ale naopak velice realistický. Dosažení cíle EU, jenž činí 
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368,4 Mtoe úspor, má zásadní význam pro důvěryhodnost EU a splnění mezníků plánu 
přechodu na nízkouhlíkové hospodářství do roku 2050. 

Je třeba, aby členské státy předložily vnitrostátní akční plány. Tyto plány nesmí 
obsahovat pouze hezké fráze. Proto by měla mít Komise právo je posoudit a případně 
pozměnit. Součástí těchto vnitrostátních akčních plánů by měla být opatření, která zabrání 
přesunu zdrojů emisí uhlíku. 

2. Větší důraz na pobídky

Návrh Komise, bude-li správně proveden, povede k velkému počtu pobídek, např. 
prostřednictvím systému podpory úspor energie. Mělo by však být lépe vidět, že energetické 
účinnosti nechceme dosáhnout v první řadě regulací jednání každého jednotlivého občana 
a malého a středního podniku, ale pomocí pobídek. V této souvislosti je také nutné provést 
několik vyjasnění, jež zabrání tomu, aby byly vnitrostátní pobídky vnímány jako nezákonná 
státní pomoc.

3. Systém podpory úspor energie – udržitelný rámec pro hospodářské aktéry a občany, 
který zabrání efektu „brzda – plyn“ 

Jedním z hlavních problémů je, že finanční podpora opatření v oblasti energetické účinnosti 
je mnohdy neudržitelná a nepředvídatelná. Stává se, že aktéři na trhu nemají přístup 
k příslušnému programu v lednu, protože ještě nebyl schválen jeho rozpočet, a v září je již 
rozpočtová položka vyčerpána. Výsledkem je frustrace všech zúčastněných partnerů, kteří se 
pak brání dlouhodobým investicím v této oblasti. Proto Komise správně navrhla vnitrostátní 
systém povinných úspor energie, který zaručí trvalý tok financí. Podobné systémy byly 
úspěšně zavedeny v mnoha zemích EU, např. v Itálii, Francii, Polsku, Spojeném 
království, Dánsku, Irsku a ve Vlámském regionu. I mnoho států USA uplatňuje tento 
systém. Problémem článku 6 je, že hovoří o povinnosti. Je třeba vyjasnit, že povinnost se zde 
týká jen společnosti provádějící rozvod energie. Malé a střední podniky a běžní občané budou 
mít prospěch z pobídek. Navrhovatel proto navrhuje uvedený systém přejmenovat na systém 
podpory úspor energie. 

Čl. 6 odst. 9 stanoví pro členské státy doložku o neúčasti. Aby se zajistilo, že se tím nevytvoří 
mezera v právní úpravě, je třeba zaručit, aby členské státy, které tuto doložku uplatní, 
zajišťovaly stejně trvalou a předvídatelnou podporu energetické účinnosti jako systém 
podpory úspor energie navržený Komisí.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Vzhledem k tomu, že cíl této 
směrnice, kterým je dosažení cíle Unie 
v oblasti energetické účinnosti úsporou 
primární energie o 20 % do roku 2020 
a vytvoření podmínek pro další zvyšování 
energetické účinnosti v období po roce 
2020, pravděpodobně bez přijetí dalších 
opatření energetické účinnosti nebude 
členskými státy dosažen a může být lépe 
dosažen na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nevychází tato 
směrnice za rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení tohoto cíle.

(37) Vzhledem k tomu, že cíl této 
směrnice, kterým je dosažení cíle Unie 
v oblasti energetické účinnosti úsporou 
primární energie o 20 % do roku 2020 
a vytvoření podmínek pro další zvyšování 
energetické účinnosti v období po roce 
2020, pravděpodobně bez přijetí dalších 
opatření energetické účinnosti nebude 
členskými státy dosažen a může být lépe 
dosažen na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o Evropské unii. Společná akce 
na úrovni Unie v oblasti energetické 
účinnosti sníží náklady na energeticky 
účinné produkty a služby a zúčastněným 
průmyslovým odvětvím přinese nové 
obchodní příležitosti. Je vhodné vytvořit 
pro energeticky účinné produkty a služby 
společný trh. Autoři smluv výslovně 
začlenili energetickou účinnost do smluv, 
čímž vzniká v této oblasti povinnost 
jednat. V souladu se zásadou 
proporcionality stanovenou v uvedeném 
článku nevychází tato směrnice za rámec 
toho, co je nezbytné pro dosažení tohoto 
cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při stanovování svých vnitrostátních 
cílů energetické účinnosti sledují členské 
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státy metodiku stanovenou v příloze Ia.

Or. en

Odůvodnění

Dvoustupňový přístup může být úspěšný pouze tehdy, bude-li ve směrnici stanovena pro 
stanovování vnitrostátních orientačních cílů evropská metodika. Jinak budou mít členské státy 
snahu přesouvat břímě na své sousedy a cíl EU ve výši 20 % nebude dosažen. Existují návrhy, 
aby byl nalezen jiný přístup, jenž by vycházel z energetické produktivity, tj. spotřeby energie 
v poměru k hospodářské produkci. Je třeba zvážit, zda je možné tento přístup začlenit do 
stanovování vnitrostátních cílů nebo případných odvětvových cílů, aniž by se tím ohrozil 
celkový cíl EU.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Komise nejpozději do 30. června 2014
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadující snížení 
spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 
a hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

(2) Komise nejpozději do 30. června 2013
posoudí, zda je pravděpodobné, aby Unie 
dosáhla svého cíle 20% úspor primární 
energie do roku 2020, vyžadující snížení 
spotřeby primární energie v EU o 368 
Mtoe v roce 2020, s ohledem na součet 
vnitrostátních cílů podle odstavce 1 
a hodnocení podle čl. 19 odst. 4.

Or. en

Odůvodnění

Posuzování vnitrostátních orientačních cílů je třeba urychlit. Jinak by nemohla současné 
Komise vyvodit nezbytné závěry v případě, že by vnitrostátní úsilí jako celek nedávalo 
potřebných 20 %. Není nutné mít k dispozici úplné hodnocení provádění celé směrnice, neboť 
tato část se týká pouze vnitrostátních cílů. 
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Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za účelem splnění 3% cíle platného 
pro veřejné budovy vytvoří členské státy 
vnitrostátní mechanismus pro sdílení 
úsilí. Při vytváření tohoto mechanismu 
přihlížejí k finančním zdrojům 
regionálních a místních orgánů 
a k praktickým možnostem renovace 
daných budov. Podporují příslušné 
regionální a místní veřejné orgány, např. 
zlepšením přístupu k uzavírání smluv 
a internímu uzavírání smluv 
(„intracting“).

Or. en

Odůvodnění

3% cíl pro veřejné budovy se nevztahuje jen na budovy vlastněné státem, ale i na budovy na 
regionální a místní úrovni. To může představovat např. pro obce neúnosný problém, a proto 
je třeba, aby členské státy, které s tímto cílem na evropském summitu na jaře 2011 souhlasily, 
obcím se splněním tohoto cíle odpovědně pomohly. 

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Článek 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 3a
Orientační dlouhodobé cíle

Dlouhodobým orientačním cílem Unie je 
zvýšit energetickou účinnost do roku 2030 
o 33,3 %, do roku 2040 o 46,6 % a do 
roku 2050 o 60 %, vyjádřeno jako 
absolutní míra spotřeby primární energie.
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Or. en

Odůvodnění

Rok 2020 se rychle blíží. Podnikatelské subjekty potřebují spolehlivé dlouhodobé plány. 
K dosažení našeho cíle snížit emise CO2 o 80–95 % je důležité zvyšovat podíl obnovitelných 
zdrojů ve skladbě energie a dále zlepšovat energetickou účinnost.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Čl. 6 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Systémy povinného zvyšování energetické 
účinnosti

Systémy podpory úspor energie

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celý text. Jeho přijetí bude vyžadovat 
odpovídající změny v celém textu.)

Or. en

Odůvodnění

Systém povinných úspor energie je klíčovou součástí návrhu Komise. Systémy podobné tomu, 
který navrhuje Evropská komise, byly již zavedeny v mnoha evropských státech a v mnoha 
státech USA. Systém zavádí povinnost pro distributory energie nebo – pokud se členské státy 
rozhodnou pro řešení podle čl. 6 odst. 9 – pro stát nebo další třetí stranu. Běžnému občanu a 
většině hospodářských aktérů však přináší pobídky k energetické účinnosti. Proto by se neměl 
nazývat „systém povinných úspor energie“, ale „systém podpory úspor energie“. Tento 
pozměňovací návrh, bude-li přijat, se vztahuje na celý text. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 

8. Členské státy mohou vyjmout 
z působnosti tohoto článku malé 
distributory energie a malé maloobchodní 
prodejce energie, konkrétně ty, kteří ročně 
distribuují nebo prodají menší množství 
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energie, než které odpovídá 75 GWh, kteří 
zaměstnávají méně než deset osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 2 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

energie, než které odpovídá 200 GWh, 
kteří zaměstnávají méně než 50 osob nebo 
jejichž roční obrat nebo roční rozvaha 
nepřesahuje 8 000 000 EUR. Energie 
vyrobená pro vlastní potřebu se do těchto 
limitů nezapočítá.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise může neúnosně byrokraticky zatížit malé a střední podniky. Proto je třeba 
zvýšit příslušné stropy. Uvedené stropy více odpovídají stávajícím systémům v členských 
státech. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Alternativně k odstavci 1 se mohou 
členské státy za účelem dosažení úspor 
energie mezi konečnými zákazníky 
rozhodnout k přijetí jiných opatření. Roční 
objem úspor energie dosažený 
prostřednictvím tohoto přístupu musí 
odpovídat objemu úspor energie 
požadovanému v odstavci 1.

9. Alternativně k odstavci 1 se mohou 
členské státy za účelem dosažení
dodatečných úspor energie mezi 
konečnými zákazníky rozhodnout k přijetí 
jiných opatření. Roční objem dodatečných
úspor energie dosažený prostřednictvím 
tohoto přístupu musí odpovídat objemu 
úspor energie požadovanému v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 6. – odst. 9 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Opatření přijatá na základě tohoto 
odstavce zajistí pro všechny účastníky 
trhu stejnou míru spolehlivosti plánování, 
pokud jde o systém podpory úspor energie. 
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Je nutné zaručit, aby byly pobídky pro 
energetickou účinnost poskytovány 
nepřetržitě, dlouhodobě a nezávisle na 
ročních rozpočtových změnách. V případě 
potřeby se tyto pobídky mohou postupně 
zmenšovat.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zajistit, aby alternativa k systému podpory úspor energie nevytvářela pouhou mezeru 
v právní úpravě. Měly by poskytovat dodatečné úspory energie a musí přinášet stejnou míru 
stability finančních pobídek jako systémy podpory úspor energie. Velkou výhodou systémů 
podpory úspor energie je, že bude každoročně k dispozici trvalý tok peněz na podporu investic 
do energetické účinnosti. Každá alternativa musí přinést stejný výsledek.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy poskytnou malým 
a středním podnikům a případně 
domácnostem pobídky a finanční podporu 
– např. daňové úlevy nebo dotace –
určené k úplnému nebo částečnému 
pokrytí nákladů na energetický audit, 
k zavedení systémů hospodaření s energií, 
k provedení posouzení nákladů životního 
cyklu zařízení využívajících energii nebo 
k provedení doporučení energetického 
auditu či ke zmenšení jejich energetické 
závislosti.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba klást větší důraz na zásadu pobídek. Břímě důkazu v případě, že je pobídka napadena 
jako neospravedlnitelná státní pomoc, by mělo ležet na Komisi, a nikoli na členském státě, 
který chce pobídky poskytovat. 
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách.

Členské státy zejména mohou usnadnit 
připojení k systému přenosové a distribuční 
sítě u elektrické energie vyráběné vysoce 
účinnou kombinovanou výrobou 
v kogeneračních jednotkách malého 
výkonu a v mikrokogeneračních 
jednotkách. U mikrokogeneračních 
jednotek nainstalovaných jednotlivými 
občany zváží příslušné orgány možnost 
nahradit povolení prostým oznámením 
příslušnému orgánu – proces „nainstaluj 
a informuj“.

Or. en

Odůvodnění

Cílem navrhované změny je odstranit u instalace mikrozařízení pro kombinovanou výrobu 
tepla a elektřiny jednotlivými občany zbytečný administrativní proces a rovněž podpořit 
rozvoj této technologie.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Článek 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 13a
Informování a odborná příprava

1. Členské státy zajistí, aby byly informace 
o dostupných mechanismech ke zvýšení 
energetické účinnosti a o finančních 
a právních rámcích transparentní a aby 
byly co nejvíce aktivně šířeny mezi 
všechny relevantními účastníky trhu, jako 
jsou spotřebitelé, osoby zajišťující stavbu, 
architekti, inženýři, auditoři pro oblast 
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životního prostředí a osoby zajišťující 
instalaci prvků budov, jak jsou vymezeni 
ve směrnici 2010/31/EU. Zajistí, aby byly 
o možnostech účasti na financování 
opatření ke zvýšení energetické účinnosti 
– včetně možnosti vytvářet partnerství 
mezi veřejným a soukromým sektorem –
informovány banky a další finanční 
instituce.
2. Členské státy vytvoří vhodné podmínky 
a pobídky, aby účastníci trhu poskytovali 
spotřebitelům energie o energetické 
účinnosti adekvátní a cílené informace 
a poradenství.
3. Členské státy vypracují za účasti 
zúčastněných stran, včetně místních 
a regionálních orgánů, vhodné 
informační, osvětové a školicí programy, 
jejichž cílem bude informovat občany 
o přínosech a účelnosti přijímání opatření 
ke zvýšení energetické účinnosti.
4. Komise zajistí, aby byly sdíleny a široce 
šířeny informace o osvědčených 
postupech členských států v oblasti úspor 
energie.

Or. en

Odůvodnění

Informace a odborná příprava jsou v oblasti energetické účinnosti klíčové. Členské státy by 
neměly mít možnost se této odpovědnosti vyhnout nebo ji delegovat. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
ČL. 14 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) odstraňují regulační i neregulační 
překážky bránící využívání smluv 
o energetické náročnosti a jiných 
finančních ujednání s třetí stranou nebo 
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služeb zaměřených na úspory energie;

Or. en

Odůvodnění

Uzavírání smluv a jiná finanční ujednání s třetí stranou představují nástroje důležité k získání 
nezbytných finančních zdrojů. Třetí strana převezme odpovědnost za nezbytné investice, 
včetně rizika, a bude mít částečný prospěch z úspor. Překážky bránící tomuto inovačnímu 
finančnímu nástroji musí být odstraněny. 

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a
Fondy a mechanismy financování

1. Aniž jsou dotčeny články 107 a 108 
Smlouvy o fungování Evropské unie, 
mohou členské státy zřídit jeden nebo více 
fondů, z nichž bude podporováno 
provádění programů a opatření na zvýšení 
energetické účinnosti a podporován rozvoj 
trhu opatření na zvýšení energetické 
účinnosti. Tato opatření mohou zahrnovat 
podporu energetických auditů 
a finančních nástrojů pro úspory energie. 
Součástí fondu mohou být mimo jiné 
příjmy z aukcí systému pro obchodování 
s emisemi.
2. Pokud fondy podporují provádění 
opatření na zvýšení energetické účinnosti, 
bude přístup k fondům podmíněn 
skutečným dosažením úspor energie nebo 
zvýšení energetické účinnosti. Splnění této 
podmínky bude řádně doloženo, např. 
certifikáty energetické náročnosti budov 
nebo energetickými štítky produktů.

Or. en
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Odůvodnění

Finanční pobídky představují klíčový nástroj podpory energetické účinnosti. Členské státy je 
třeba v používání tohoto nástroje podporovat. Břímě důkazu v případě možné státní pomoci 
by mělo ležet na GŘ pro hospodářskou soutěž, a nikoli na členském státě. Možným zdrojem 
financí pro fondy v členských státech jsou i příjmy z ETS.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Nejpozději do 30. dubna 2014 a poté 
vždy jednou za tři roky členské státy
předloží doplňující zprávy s informacemi 
o vnitrostátních politikách v oblasti
energetické účinnosti, akčních plánech, 
programech a opatřeních ke zvyšování 
energetické účinnosti prováděných nebo 
plánovaných na vnitrostátní, regionální 
a místní úrovni s cílem dosáhnout 
vnitrostátních cílů energetické účinnosti 
podle čl. 3 odst. 1. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

2. Nejpozději do 31. prosince 2013 
předloží členské státy Komisi vnitrostátní 
plány energetické účinnosti, které budou 
obsahovat popis, jak členské státy 
zamýšlejí dosáhnout vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti podle čl. 3 odst. 1.
Komise tyto plány posoudí a může je 
zamítnout nebo k nim navrhnout změny. 
Každé dva roky předloží členské státy 
Komisi zprávu o provádění svých 
vnitrostátních plánů energetické 
účinnosti. Zprávy budou doplněny 
o aktualizované odhady očekávané celkové 
spotřeby primární energie do roku 2020, 
jakož i odhadovanou úrovní spotřeby 
primární energie v odvětvích uvedených 
v příloze XIV části 1.

Komise nejpozději do 1. ledna 2014
poskytne šablonu sloužící jako vzor 
doplňující zprávy. Tato šablona se přijímá 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 2. Doplňující zprávy musí 
v každém případě obsahovat údaje 
specifikované v příloze XIV.

Komise nejpozději do 30. září 2013
poskytne šablonu sloužící jako vzor 
doplňující zprávy. Tato šablona se přijímá 
v souladu s poradním postupem uvedeným 
v čl. 20 odst. 2. Doplňující zprávy musí 
v každém případě obsahovat údaje 
specifikované v příloze XIV. Při 
sestavování svých vnitrostátních plánů 
energetické účinnosti přihlížejí členské 
státy k nákladově efektivním opatřením ke 
zlepšení energetické účinnosti a k riziku 
přesunu zdrojů emisí uhlíku. 

Or. en
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Odůvodnění

Dvoustupňový přístup může být úspěšný pouze tehdy, budou-li členské státy Komisi 
informovat o tom, jak chtějí svých vnitrostátních orientačních cílů dosáhnout. Návrhy, jež 
nebudou dostatečně ambiciózní, může Komise pozměnit. Aby se zamezilo přesunu zdrojů 
emisí uhlíku, je třeba se zaměřit na nákladově efektivní opatření. Jinak mají členské státy 
snahu přenášet břemeno na energetiky náročná odvětví a nezabývat se opatřeními, jež spadají 
do jejich vlastní odpovědnosti, např. pobídkami pro soukromé stavební odvětví. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Od Komise se požaduje, aby do 30. 
června 2014 předložila hodnocení uvedené 
v čl. 3 odst. 2 Evropskému parlamentu 
a Radě, následované případně 
legislativním návrhem, který stanoví 
povinné vnitrostátní cíle.

7. Do 30. června 2013 předloží Komise
hodnocení uvedené v čl. 3 odst. 2 
Evropskému parlamentu a Radě. Pokud 
toto hodnocení ukáže, že cíl Unie nebude 
splněn o více než 1 %, předloží Komise do 
30. září 2013 legislativní návrh, který 
stanoví povinné vnitrostátní cíle.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné vyjasnit, za jakých podmínek se přikročí ke druhému kroku dvoustupňového přístupu.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Příloha I a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha Ia
Metodika výpočtu pro vnitrostátní cíle 

energetické účinnosti
Při stanovování svých vnitrostátních cílů 
energetické účinnosti přihlížejí členské 
státy k níže stanovené metodice. 
Referenční úrovní pro odhad spotřeby 
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primární energie v roce 2020 je model 
PRIMES z roku 2007. 
Metodika:
Referenční projekce PRIMES 2007 pro 
rok 2020 v Mtoe – 20 % úspor
Lze uplatnit následující opravné faktory:
Absolutní cíle snížení ve srovnání s mírou 
spotřeby primární energie v roce 2007:
– nepřesáhnou 8 % u skupiny devíti zemí 
EU s nejnižším reálným příjmem 
domácností na osobu (L9),
– nepřesáhnou 12 % u skupiny 15 zemí 
způsobilých v rámci Fondu soudržnosti 
(C15),
– u žádné země nepřesáhnou 20 %,
– nebudou nižší než 8 % u žádné země, 
která není způsobilá v rámci Fondu 
soudržnosti (EU-27 mínus C15),
– budou činit alespoň 5 % u každé země 
způsobilé v rámci Fondu soudržnosti 
(C15),
– nebudou představovat absolutní zvýšení 
spotřeby energie o více než 5 %.
1 K zemím L9 patří: Bulharsko, 
Rumunsko, Lotyšsko, Polsko, Estonsko, 
Maďarsko, Litva, Slovensko a Česká 
republika. Viz Eurostat, Statistika 
v kostce, 16/2011.
2 Země C15: země L9 a Slovinsko, 
Portugalsko, Malta, Řecko, Kypr 
a Španělsko.

Or. en

Odůvodnění

Při stanovování vnitrostátních orientačních cílů je třeba vzít v úvahu scénář, kdy se 
nepodnikne žádná akce. Členský stát s nízkou životní úrovní a vysokým hospodářským růstem 
musí dostat méně ambiciózní cíl, neboť je třeba respektovat např. přání lidí žít ve vlastním 
bytě. Model PRIMES Evropské komise bere tyto věci v úvahu. Na druhou stranu model 
PRIMES produkuje u menšího počtu zemí přehnané hodnoty. Proto je třeba zavést opravné 
faktory odpovídající hospodářské situaci.
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