
EVROPSKÁ KOMISE

V Bruselu dne 25.7.2017 
C(2017) 5216 final

Vážený pane předsedo,

Komise by ráda poděkovala Senátu Parlamentu České republiky za jeho stanovisko k návrhu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27'/EU o energetické 
účinnosti ICOM(2016) 761 final}, ak návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, 
kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov {COM(2016) 765 
final}.

Tyto návrhy tvoří součást balíčku Čistá energie pro všechny Evropany, který Komise přijala 
ve snaze zajistit dobře fungující a stabilní regulační rámec, který je zároveň dostatečně 
pružný, aby se přizpůsobil výzvám, jimž Unie čelí. Uvedený balíček se zabývá klíčovými 
prioritami v rámcové strategii pro energetickou unii: podněcováním investic, podporou 
inovací, integrací trhů s energií, posílením postavení spotřebitelů a prosazováním skutečně 
evropského přístupu k energetické politice.

Součástí tohoto balíčku je návrh, kterým se mění směrnice o energetické účinnosti. Ten 
zavádí zásadu „energetická účinnost především“ do praxe, neboť uznává energetickou 
účinnost jako jeden ze zdrojů energie. Návrh obsahuje ambiciózní závazný cíl - zvýšit 
do roku 2030 energetickou účinnost na úrovni EU o 30 % a poskytnout tak členským státům 
a investorům dlouhodobou perspektivu pro plánování politik a investic, aby 
mohly přizpůsobit své strategie v zájmu zvýšení energetické účinnosti. Dalším cílem tohoto 
návrhu je podněcovat úspory energie u konečných zákazníků, přilákat soukromé investice 
do energetické účinnosti a podpořit vstup nových aktérů na trh. Pro spotřebitele by to mělo 
zvlášť značné výhody - byli by lépe informováni a měli by i lepší postavení, jelikož by se stali 
klíčovými, aktivními hráči na trhu s energií.

Návrh, kterým se mění směrnice o energetické náročnosti budov, se zaměřuje na evropské 
stavebnictví, konkrétně na využití značného potenciálu budov co do energetické účinnosti za 
účelem dosažení obecných cílů Evropské unie v oblasti energetické účinnosti, dekarbonizace 
a konkurenceschopnosti. Proto se návrh soustředí na tyto tři oblasti: zrychlení tempa 
renovací stávajících budov, zajištění aktivnější role provozovatelům budov (pozice tzv. 
„prozumenta “ - výrobce-spotřebitele) a využívání inteligentních technologií v zájmu 
zefektivnění provozu.

pan Milan STECH 
Předseda Senátu PČR 
Valdštejnské náměstí 17/4 
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Komise by ráda upozornila na skutečnost, že oba návrhy byly definovány tak, aby se 
vzájemně doplňovaly, a byly také plně koordinovány s ostatními návrhy v balíčku Čistá 
energie pro všechny Evropany. Zatímco návrh, kterým se mění směrnice o energetické 
účinnosti, stanoví obecný cíl v oblasti energetické účinnosti, návrh, kterým se mění směrnice 
o energetické náročnosti budov, obsahuje specifické strategie pro stavebnictví v zájmu 
dosažení uvedeného cíle.

Komise vzala řádně na vědomí výhrady, které Senát ve svém usnesení vyjádřil. Pokud jde o 
odbornější otázky, kterým se usnesení věnuje, odkazuje Komise Senát na přílohu tohoto 
dokumentu.

Argumentace uvedená v této odpovědi vychází z původních návrhů Komise, které v současné 
době procházejí legislativním procesem, na němž se podílí Evropský parlament i Rada.

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

S úctou
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PŘÍLOHA

Komise pečlivě posoudila veškeré připomínky, které Senát ve svém usnesení vyjádřil, a ráda 
by poskytla následující vysvětlení.

Komise bere na vědomí obavy Senátu týkající se cíle v oblasti energetické účinnosti do roku 
2030. Komise by ráda zdůraznila, že závazný cíl 30% zvýšení energetické účinnosti do roku 
2030 by dal nový impuls ke splnění závazku Evropské unie snižovat do roku 2030 i dále emise 
skleníkových plynů. To poukazuje na připravenost Evropy převzít v této oblasti vedoucí 
úlohu.

Komise rovněž zdůrazňuje, že 30% cíl je plně v souladu se závěry Evropské rady z října 2014. 
Evropská rada Komisí požádala, aby do roku 2020 přehodnotila cíl zvýšit energetickou 
účinnost o 27 % a zvážila cíl 30 % na úrovni EU. Na základě posouzení dopadů, které je k 
návrhu Komise připojeno, se jasně ukázalo, že dosažením 30% cíle v oblasti energetické 
účinnosti do roku 2030 by poklesly náklady na dosažení snížení emisí uhlíku v roce 2050 
(ve srovnání s cílem zvýšit energetickou účinnost o 27 %). Navíc by to přispělo k omezení 
nákladů členských států na dovoz energie, přispělo by to ke vzniku nových pracovních míst 
a podnítilo hospodářský růst. K tomu lze ještě očekávat přínosy v oblasti zdraví a snížení 
energetické chudoby, protože by došlo ke zvýšení úrovně komfortu evropského bydlení.

Jak je v posouzení dopadů uvedeno, Komise je přesvědčena, že Evropská unie dosáhne svých 
cílů energetické účinnosti do roku 2020. Dosažení 30% cíle v oblasti energetické účinnosti by 
od členských států vyžadovalo, aby v této oblasti udržely stávající dynamiku. Cílová hodnota 
ve výši 30 % proto není příliš ambiciózní. Závazná povaha tohoto cíle EU je nezbytná proto, 
aby byla zajištěna větší míra odhodlanosti členských států a aby měli investoři větší jistotu a 
mohli činit dlouhodobá rozhodnutí.

Komise by rovněž chtěla zdůraznit, že jednotlivé členské státy se musí samy rozhodnout, jak 
k dosažení celkového cíle EU v oblasti energetické účinnosti přispějí - tyto národní příspěvky 
mají orientační charakter.

Investování do energetické účinnosti lze zásadně usnadnit zajištěním efektivnějšího využívám 
evropských strukturálních a investičních fondů. Česká republika vyčlenila na energetickou 
účinnost v současném programovém období značné prostředky (téměř 2 miliardy eur). 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). Během následujících měsíců se Evropská investiční banka a Komise 
obrátí na příslušné úřady ČR a soukromé subjekty a navrhnou jim, jak v této oblasti dále 
postupovat. Návrh bude pravděpodobně obsahovat možnost zřízení investiční platformy, 
která by kombinovala uvedené různé zdroje financování s cílem poskytovat výhodnější 
podmínky u půjček na projekty v oblasti energetické účinnosti.
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Komise také bere vážně obavy Senátu týkající se metodiky, která se použije ke stanovení 
těchto národních příspěvků. Při stanovení cílů na rok 2030 použila Komise stejnou metodiku 
jako při stanovení cílů energetické účinnosti do roku 2020. Členské státy si mohou - stejně 
jako u cílů na rok 2020 - stanovit svůj národní příspěvek k energetické účinnosti do roku 
2030 na základě spotřeby primární energie nebo konečné spotřeby energie, úspor primární 
energie nebo úspor v konečné spotřebě energie nebo na základě energetické náročnosti. Tato 
metoda byla začleněna do nového návrhu řízení, který se zaměřuje na klimatický 
a energetický rámec do roku 2030 a obecněji na plnění cílů energetické unie.

Komise rovněž bere na vědomí obavy vyjádřené Senátem ve vztahu k článku 7 návrhu, kterým 
se mění směrnice o energetické účinnosti, pokud jde o potenciální náklady související s 
povinností dosáhnout každoročních úspor energie ve výši 1,5 %. Co se týče této otázky, 
Komise by ráda zdůraznila, že cílem uvedeného ustanovení v návrhu je i nadále motivovat k 
úsporám energie po roce 2020, a zároveň si zachovat stejnou úroveň flexibility, která 
umožňuje, aby byl brán ohled na vnitrostátní situaci, pokud jde o výběr vhodných opatření 
a odvětví, které mají nejvyšší potenciál k úsporám. Členské státy již zavedly politický rámec, 
který zajišťuje úspory energie ve stávajícím období 2014-2020. Ten bude sloužit jako dobrý 
základ pro dosažení úspor v příštím období 2021-2030 i v pozdějších letech. Prodloužení 
doby platnosti článku 7 má přilákat soukromé investice a podněcovat vznik inovativních 
služeb a produktů v zájmu evropského hospodářství a spotřebitelů.

Pokud jde o obavy Senátu, že povinnost umožnit sledovat skutečnou spotřebu energie 
v budovách (článek 10 návrhu, kterým se mění směrnice o energetické náročnosti budov) by 
mohla vytvořit další bariéru pro využívání průkazů energetické náročnosti budov, by Komise 
ráda zdůraznila, že toto sledování spotřeby by mohlo být pro členské státy, Evropskou unii 
i soukromý sektor účinným nástrojem, jak prohloubit jejich znalost evropského fondu budov. 
Díky informacím o skutečné spotřebě energie by tvůrci politik získali lepší přehled o situaci 
a účastníci trhu by mohli snadněji přijímat strategická rozhodnutí. To platí zejména 
s ohledem na mobilizaci soukromého financování, protože přesnější informace a větší 
transparentnost zvyšují důvěru finančních institucí v investice do energetické účinnosti.

Senát ve svém usnesení rovněž vyjadřuje obavy týkající se možných zásahů do skladby 
energetického mixu členských států. V této souvislosti by Komise chtěla zdůraznit, že přílohou 
1 návrhu, kterým se mění směrnice o energetické náročnosti budov, se má pouze vyjasnit 
rámec pro zohlednění obnovitelné energie při výpočtu energetické náročnosti budov. V tomto 
ohledu bylo odečtení podílu obnovitelné energie z primárních energetických faktorů shledáno 
jako nejlepší způsob, jak zajistit, že vliv obnovitelné energie vyráběné v místě a mimo dané 
místo je posuzován srovnatelně pozitivně, a brání tomu, aby omezení, jež při výpočtu 
energetické náročnosti budov vznikají, měla vliv na vnitrostátní a regionální energetické 
politiky. Komise chce v každém případě připomenout, že definice primárních energetických 
faktorů zůstává výsadou členských států. S

S ohledem na výhrady vyjádřené Senátem ohledně ustanovení v návrhu na změnu směrnice 
o energetické náročnosti budov zaměřených na podporu elektromobility by Komise ráda 
zdůraznila, že v rámci závazků podle Pařížské dohody má elektrifikace dopravy zásadní
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význam pro dekarbonizaci tohoto odvětví i pro zvýšení podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v tomto sektom. Tento problém je třeba řešit komplexně, a to motivací výrobců automobilů 
vyrábět vozidla s nízkými nebo nulovými emisemi, jakož i zajištěním dostupnosti veřejné 
i soukromé infrastruktury pro dobíjení. Budovy mohou účinně podporovat elektromobilitu, a 
to při zacílení na soukromou sféru (parkoviště v soukromých budovách) a doplněním 
směrnice o infrastruktuře pro alternativní paliva1, která se týká veřejného sektoru 
(reprezentujícího 10 % počtu požadovaných dobíječích stanic na úrovni EU). Závěry analýz 
ukazují, že dobíjení elektrických vozidel (90 % potřebných dobíječích stanic na úrovni EU) 
bude odkázáno převážně na soukromou sféru, v oblastech, které nejsou veřejně přístupné. 
Návrh, kterým se mění směrnice o energetické náročnosti budov, řeší tuto otázku tím, 
že stanoví požadavek vybudování dobíječích stanic pro elektrická vozidla a položení 
kabeláže. To by znamenalo využití celostátních nebo regionálních stavebních předpisů jako 
prováděcího nástroje, což je přístup, který již používá několik členských států.

Návrh, kterým se mění směrnice o energetické náročnosti budov, by také vedl k tomu, že by se 
v celé EU zavedlo 3,11 milionu dobíječích stanic a položila se kabeláž pro 2,87 milionu 
parkovacích míst. Tyto údaje by měly být podrobeny analýze v rámci dostupných projekcí. Do 
roku 2030 by tak mohlo v Unii jezdit 32-52 milionů elektrických vozidel2. Cíl návrhu je proto 
relevantní pro všechny členské státy. U těch progresivnějších by se díky uvedené povinnosti 
zajistila pouze malá část požadované infrastruktury, zatímco u těch členských států, v nichž 
elektrická vozidla na trh pronikají daleko pomaleji, by tato ustanovení mohla vést k růstu 
trhu tím, že by přispěla k informovanosti spotřebitelů a přijetí těchto produktů z jejich strany.

1 Směrnice 2014/94/EU o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva, Úř. vest. L 307, 28.10.2014, s. 1.

2 SWD/2016) 244.
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