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C(2015) 1633 final 

Vážený pane předsedo, 

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho usnesení ke sdělení 
Komise „ Energetická účinnost a její příspěvek k energetické bezpečnosti a rámec politiky do 
roku 2030 v oblasti klimatu a energetiky" {COM(2014) 520final}. 

Komise vítá zájem Senátu o tuto významnou oblast politiky a váží si podpory, kterou jí Senát 
ve svém usnesení vyjádřil. 

Komise bere na vědomí nesouhlas Senátu se stanovováním závazných cílů v oblasti 
energetické účinnosti. V tomto ohledu by chtěla připomenout, že jak je uvedeno ve sdělení, 
ukázalo se, že stávající rámec založený na orientačním cíli na úrovni EU a na kombinaci 
závazných opatření EU a vnitrostátních kroků je účinný. Evropská rada na svém zasedání ve 
dnech 23. a 24. října 2014 kromě toho dospěla k závěru, že ve srovnání s prognózami 
budoucí spotřeby energie na základě stávajících kritérií se na úrovni EU pro rok 2030 
stanoví orientační cíl zvýšení energetické účinnosti ve výši nejméně 27 %. Tento orientační 
c í l  b u d e  p o d l e  z á v ě r ů  E v r o p s k é  r a d y  d o  r o k u  2 0 2 0  p ř e z k o u m á n  s  o h l e d e m  n a  h o d n o t u  3 0 %  
pro EU. 

Komise sdílí názor Senátu, že v politice energetické účinnosti EU je třeba respektovat zásadu 
subsidiarity, ale na rozdíl od Senátu se domnívá, že to neznamená, že by volba vhodných 
opatření ke zvyšování energetické účinnosti měla být plně na rozhodnutí každého členského 
státu. Jednou z oblastí, v nichž mají opatření na úrovni EU jasnou přidanou hodnotu, jsou 
minimální požadavky na energetickou účinnost a požadavky na označování produktů, jelikož 
stanovení takových požadavků na vnitrostátní úrovni by bránilo volnému pohybu zboží na 
vnitřním trhu. V jiných oblastech, např. pokud jde o požadavky na energetickou účinnost 
budov, podporují pravidla EU opatření členských států, jimž kupříkladu poskytují metodiky, 
na základě kterých je třeba stanovit dané požadavky, při plném zohlednění specifických 
podmínek v jednotlivých členských státech (podnebí, vlastnosti budov v daném státě atd.). 

Komise souhlasí, že nová pravidla by neměla vytvářet zbytečné překážky trhu, avšak domnívá 
se, že taková pravidla jsou v oblasti energetické účinnosti často nezbytná, aby bylo možné 
řešit stávající selhání trhu. Průkazy energetické účinnosti, jež Senát v této souvislosti 
zmiňuje, posilují význam energetické účinnosti na trhu s nemovitostmi coby zdroj informací, 
k nimž měli kupující dosud jen omezený přístup. 
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Komise rovněž bere na vědomí obavy Senátu, pokud jde o možný negativní dopad opatření ke 
zvýšení energetické účinnosti na systém EU pro obchodování s emisemi. Jelikož se tento 
systém vztahuje pouze na přibližně 45 % emisí skleníkových plynů v EU, ve zbývajících 
odvětvích (budovy, doprava a zemědělství) je třeba snižování emisí podporovat jinými 
postupy, např. zaváděním minimálních požadavků na energetickou účinnost či cílených 
subvencí. Tyto různé politické nástroje je však samozřejmě důležité navrhovat koherentně. 
Komise by v této souvislosti ráda upozornila na navrhované vytvoření rezervy tržní stability, 
od níž se očekává, že bude řešit důsledky podstatných změn ve struktuře emisí, včetně změn 
způsobených doplňkovými politikami, a v budoucnu tak přispěje ke stabilizaci ceny povolenek 
v rámci systému EU pro obchodování s emisemi. 

Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na otázky Senátu, a těší^ 
pokračování politického dialogu v budoucnu. 

S úctou 

Frans Timmermans 
první místopředseda 

MiguelArias Cañete 
člen ¡Comise 


