
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 12.7.2017 
C(2017) 4941 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu 
nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie (COM(2016) 759 final) a 
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů (přepracované znění) (COM(2016) 767 final).

Komise vítá, že Senát podporuje tyto návrhy, které byly přijaty jako součást balíčku předpisů 
„Čistá energie pro všechny Evropany“ a které jsou důležitými prvky rámcové strategie pro 
energetickou unii. Opatření zahrnutá v balíčku se zaměřují na tyto tři hlavní cíle: 
upřednostnění energetické účinnosti, dosažení celosvětového vedoucího postavení v oblasti 
energie z obnovitelných zdrojů a zajištění spravedlivých podmínek pro spotřebitele.

Návrh o správě energetické unie stanoví spolehlivý systém správy, aby byly splněny cíle 
energetické unie, zejména ty v oblasti energetiky a klimatu do roku 2030. Rovněž 
zjednodušuje a integruje stávající povinnosti, pokud jde o plánování, podávání zpráv a 
sledování, s cílem zajistit soulad a snížit administrativní zátěž podle zásad zlepšování právní 
úpravy.

Pokud jde o zájem Senátu týkající se zapojení regionální úrovně do přípravy národních 
plánů, Komise by ráda zdůraznila, že dosáhnout cílů v oblasti bezpečnosti, udržitelnosti a 
konkurenceschopnosti nákladově efektivním způsobem v různých členských státech lze pouze 
za předpokladu, že tyto státy úžeji spolupracují a lépe zohledňují přeshraniční dopady svých 
vnitrostátních politik.

Návrh revidované směrnice o obnovitelných zdrojích předkládá řadu opatření v různých 
odvětvích, jejichž cílem je propagovat využívání obnovitelných zdrojů. Tento ambiciózní 
soubor opatření by umožnil jak členským státům společně, tak Evropské unii jako celku 
dosáhnout na unijni úrovni toho, aby alespoň 27 % hrubé konečné spotřeby energie 
pocházelo z obnovitelných zdrojů.
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Pokud jde o požadavek Senátu, aby Komise při stanovení doplňujících opatření a fungování 
budoucí finanční platformy pro rozvoj projektů obnovitelných zdrojů energie zohlednila 
snahu jednotlivých členských států při plnění cíle obnovitelných zdrojů energie do roku 2020, 
by Komise ráda zdůraznila, že v návrhu o správě energetické unie je jasně stanoveno, že 
členské státy by se tohoto úsilí měly účastnit spravedlivým dílem a že počáteční snahy 
jednotlivých států v plnění cíle Unie pro rok 2030 by měly být zohledněny.

Komise rovněž vítá názor Senátu, že by se měla postupně snižovat podpora na biopaliva 
z potravinářských plodin v souladu s postupem v článku 25 návrhu revidované směrnice 
o obnovitelných zdrojích.

Výše uvedené skutečnosti vycházejí z původních návrhů přijatých Komisí, které v současné 
době prochází legislativním procesem, na němž se podílí Evropský parlament i Rada.

Komise doufá, že výše podaná vysvětlení jsou dostatečnou odpovědí na připomínky Senátu, 
a těší se na pokračování politického dialogu v budoucnu.
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