
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 25.7.2017 
C(2017) 5215 final

Vážený pane předsedo,

Komise by tímto chtěla poděkovat Poslanecké sněmovně za její stanovisko k návrhu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie {COM(2016) 759 final}, návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27YEU o energetické 
účinnosti, fCOM(2016) 761 final}, návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) {COM(2016) 767 
final} a ke sdělení „ Čistá energie pro všechny Evropany“ {COM(2016) 860 final}.

Návrh je součástí balíčku nazvaného „Čistá energie pro všechny Evropany“, který Komise 

přijala s cílem vytvořit stabilní regulační rámec, který je orientován do budoucna a zabývá se 
budoucími výzvami v oblasti energetiky. Opatření obsažená v tomto balíčku se zaměřují 
na tyto tři hlavní cíle: především na energetickou účinnost, na dosažení celosvětového 
vedoucího postavení v oblasti obnovitelných energií a na spravedlivé podmínky pro 
spotřebitele.

Návrhem těchto opatření naplňuje Komise závazek jejž si vytkla v rámcové strategii pro 
energetickou unii {COM(2015) 80 final} s cílem zajistit bezpečnost dodávek energie, snížit 
závislost na dovozech ze třetích zemí, prohloubit integraci vnitrostátních trhů s energií, 
zlepšit účast spotřebitelů, zvýšit energetickou účinnost, dekarbonizovat skladbu zdrojů 
energie a podpořit výzkum a inovace v oblasti energetiky.

Stanovením ambiciózního, ale dosažitelného závazného cíle energetické účinnosti do roku 
2030 (30 %) dá Evropa najevo, že je připravena zaujmout vedoucí postavení v této oblasti 
a dát nový impuls úsilí o splnění závazku Unie v oblasti snížení emisí skleníkových plynů 
do roku 2030 a dále.
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Komise připomíná, že 30 % cíl je plně v souladu se závěry Evropské rady z října 2014. Právě 
Evropská rada požádala Komisi, aby byl přehodnocen 27% cíl v oblasti energetické účinnosti 
do roku 2020 s ohledem na dosažení unijni úrovně 30 %. Posouzení dopadů připojené 
k návrhu Komise, kterým se mění směrnice o energetické účinnosti, jasně ukazuje, že cíl 30 % 
energetické účinnosti do roku 2030 v porovnání s 27% cílem sníží náklady na dosažení 
dekarbonizace v roce 2050. Kromě toho by pomohl snížit náklady na dovoz energie 
do členských států, vytvořit nová pracovní místa a podnítit hospodářský růst. Lze navíc 
očekávat přínosy v oblasti zdraví a snížení energetické chudoby, protože by se zvýšila úroveň 
komfortu evropských domů.

Jak je popsáno ve výše uvedeném posouzení dopadů, Komise je přesvědčena, že Evropská 
unie splní své cíle energetické účinnosti do roku 2020. Cíl v oblasti energetické účinnosti 
ve výši 30 % počítá s tím, že členské státy udrží stávající dynamiku vývoje v oblasti 
energetické účinnosti. Proto hodnota 30 % není přehnaně ambiciózní. Závazný charakter 
tohoto cíle EU je potřebný k tomu, aby se zajistilo větší zapojení členských států a aby měli 
investoři více jistoty při přijímání dlouhodobých rozhodnutí.

Komise rovněž připomíná, žeje na každém členském státu, aby určil svůj příspěvek 
k celkovému cíli Evropské unie v oblasti energetické účinnosti - tyto vnitrostátní příspěvky 
mají orientační charakter.

Investice do energetické účinnosti se mohou zejména usnadnit díky účinnějšímu využívání 
evropských strukturálních a investičních fondů. Česká republika vyčlenila značné finanční 

prostředky (téměř 2 miliardy EUR) na energetickou účinnost v rámci současného 
programového období. Užitek z těchto prostředků by mohl být dále zvýšen, pokud budou 
zkombinovány s prostředky z Evropského fondu pro strategické investice (v rámci iniciativy 
Inteligentní financování inteligentních budov). V nadcházejících měsících Evropská investiční 
banka a Komise osloví příslušné české orgány a aktéry ze soukromého sektoru a navrhnou, 
jak v tomto směru pokročit, například zřízením investiční platformy kombinující tyto různé 
zdroje financování s cílem poskytnout za výhodných podmínek půjčky na energetickou 
účinnost.

Komise nebere na lehkou váhu obavy vyjádřené Poslaneckou sněmovnou, pokud jde 
o metodu pro určování příspěvků členských států. Při stanovení cílů pro rok 2030 Komise 
zachovala metodiku, která byla použita pro stanovení cílů energetické účinnosti do roku 
2020. Členské státy mohou - stejně jako v případě roku 2020 - stanovit své vnitrostátní 

příspěvky v oblasti energetické účinnosti pro rok 2030 samy buď na základě spotřeby 
primární energie nebo konečné spotřeby energie, úspor primární energie či úspor v konečné 
spotřebě energie, nebo energetické náročnosti. Tato metoda byla zahrnuta do nového návrhu 
v oblasti správy věcí veřejných coby součást balíčku, který se zaměřuje na dosažení cíle 
vytvořit energetickou unii a zejména na klimatický a energetický rámec do roku 2030.

Výše uvedené argumenty vycházejí z původních návrhů, jež v současnosti procházejí 
legislativním procesem, na němž se podílí Evropský parlament i Rada.
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Komise doufá, že tato objasnění jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Poslanecké 
sněmovny, a těší se na další pokračování vzájemného politického dialogu.

S úctou

Frans Timmermans 
první místopředseda
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