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Právní úprava energetické účinnosti v Evropské unii
ABSTRAKT:
Energetická politika Evropské unie prochází v posledních několika letech zásadní proměnou.
Zájem o zajištění udržitelnosti, soběstačnosti, konkurenceschopnosti a bezpečných dodávek
energie vede k prohlubující energetické integraci napříč členskými státy. Vysoká
energetická účinnost je v tomto ohledu prostředkem, který má pro dosažení těchto dílčích
cílů ideální předpoklady. Jejím základním principem je totiž poskytovat větší užitek při
stejné či dokonce menší spotřebě energie, než tomu bylo doposud. V důsledku toho probíhá
v posledních několika letech revize nejrůznějších koncepčních nástrojů a příslušných
právních předpisů, což je doprovázeno střetem preferencí různých zainteresovaných stran
a vytvářením ne vždy ideálních kompromisů. Tato diplomová práce si tak klade za cíl
současnou právní úpravu energetické účinnosti v Evropské unii zhodnotit, a to včetně jejího
dosavadního vývoje. Práce je členěna do tří částí, z nichž první představuje výchozí
teoretický základ, ve kterém jsou představeny základní pojmy a ukazatele energetické
účinnosti. Druhá část se zabývá environmentálním zakotvením energetické účinnosti
a významem jednotlivých principů ochrany životního prostředí na výslednou právní úpravu.
Ve své třetí části se práce věnuje samotné právní úpravě v Evropské unii. První kapitola této
části uvádí souhrnný a strukturovaný přehled koncepčních nástrojů, na jejichž základě je
možné identifikovat proměnu unijních priorit a výchozí motivace pro současnou podobu
příslušných právních předpisů. Na tuto kapitolu navazují kapitoly o primárním
a sekundárním právu. Mezi normami sekundárního práva je největší pozornost věnována
směrnici 2012/27/EU o energetické účinnosti a směrnici 2010/31/EU o energetické
náročnosti budov. Následně jsou analyzovány předpisy upravující unijní rámec pro
ekodesign a označování energetickými štítky a dále také směrnice o průmyslových emisích.
Z důvodu znázornění reálných praktických dopadů vybraných předpisů a představení
prostředků pro vymáhání povinností uložených členským státům obsahuje poslední kapitola
třetí části přehled relevantních řízení před Soudním dvorem Evropské unie.
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