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11.1.2018 A8-0392/313 

Pozměňovací návrh  313 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Každý členský stát zajistí, aby podíl 

energie z obnovitelných zdrojů u všech 

forem dopravy činil v daném členském 

státě v roce 2030 alespoň 12 % konečné 

spotřeby energie v dopravě. Za účelem 

dosažení cíle spočívajícího ve 12% podílu 

energie z obnovitelných zdrojů na 

konečné spotřebě energie budou členské 

státy s účinností od 1. ledna 2021 

vyžadovat od dodavatelů paliv, aby 

zahrnuli minimální podíl energie z 

obnovitelných zdrojů podle článku 25. 

 Mají-li se do tohoto cíle započítávat 

úspory emisí skleníkových plynů dosažené 

používáním biopaliv a bioplynu, musí být  

v souladu s kritérii stanovenými v čl. 26 

odst. 7, provede-li se jejich srovnání s 

fosilními palivy podle metodiky uvedené v 

čl. 28 odst. 1. 

 Pokud je příspěvek z biopaliv vyrobených 

z  potravinářských a krmných plodin v 

členském státě nižší než 2 %, a nestačí tak 

k pokrytí rozdílu mezi povinností 

dodavatelů paliv a dopravním cílem ve 

výši 12 %, může daný členský stát 

příslušným způsobem upravit svůj strop 

stanovený v čl. 7 odst. 1 na nejvýše 2 %. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/314 

Pozměňovací návrh  314 

Seán Kelly 

za skupinu PPE  

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

 Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – název 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Finanční podpora pro elektřinu z 

obnovitelných zdrojů 

Podpora pro energii z obnovitelných 

zdrojů 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/315 

Pozměňovací návrh  315 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Při dodržení pravidel pro státní 

podporu mohou členské státy za účelem 

dosažení cíle Unie stanoveného v čl. 3 

odst. 1 uplatňovat režimy podpory. Režimy 

podpory pro elektřinu z obnovitelných 

zdrojů musí být koncipovány tak, aby se 

zamezilo nepatřičnému narušení trhů s 

elektřinou, a musí zajistit, aby výrobci u 

elektřiny zohledňovali nabídku a poptávku, 

jakož i možná omezení sítě. 

1. Aby bylo možné dosáhnout cíle 

Unie a cílů členských států stanovených v 

článku 3 nebo je překonat, mohou členské 

státy v souladu s článkem 195 SFEU 

a s články 107 a 108 této smlouvy 
uplatňovat režimy podpory. 

 Aby nedocházelo ke zbytečnému 

narušování trhů se surovinami, měly by 

být systémy podpory obnovitelné energie 

vyrobené z biomasy navrženy tak, aby se 

zabránilo podpoře nevhodného využívání 

biomasy především k výrobě energie, 

pokud existuje možnost jejího 

průmyslového využívání nebo využívání 

jako materiálu s vyšší přidanou hodnotou, 

což by mohlo zahrnovat upřednostňování 

odpadů a zbytků. Členské státy by měly 

přihlížet k dostupným udržitelným 

dodávkám biomasy. 

 Režimy podpory pro elektřinu z 

obnovitelných zdrojů musí být tržně 

orientované, aby se zamezilo narušení trhů 

s elektřinou, a musí zajistit, aby výrobci 

u elektřiny zohledňovali nabídku a 

poptávku, jakož i možné náklady na 



 

AM\1143310CS.docx  PE614.327v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

integraci systému nebo omezení sítě. 

  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/316 

Pozměňovací návrh  316 

Seán Kelly 

za skupinu PPE  

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci podle článku 32, 

jimiž se upravuje seznam vstupních 

surovin v částech A a B přílohy IX za 

účelem doplnění vstupních surovin, 

nikoliv však jejich odstranění ze seznamu. 

Každý akt v přenesené pravomoci se musí 

opírat o analýzu nejnovějšího 

vědeckotechnického pokroku, jež náležitě 

zohlední zásady hierarchie způsobů 

nakládání s odpady stanovené ve směrnici 

2008/98/ES, v souladu s kritérii Unie pro 

udržitelnost, a podpoří závěr, že daná 

vstupní surovina nepovede k dodatečné 

poptávce po půdě, podpoří využívání 

odpadů a zbytků, přičemž nebude mít 

účinky výrazně narušující trhy 

s (vedlejšími) produkty, odpady nebo 

zbytky, že přinese značné úspory emisí 

skleníkových plynů v porovnání s fosilními 

palivy a že s ní není spojeno riziko 

nepříznivého ovlivnění životního prostředí 

a biologické rozmanitosti. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci podle článku 32, 

jimiž se upravuje seznam vstupních 

surovin v částech A a B přílohy IX. Každý 

akt v přenesené pravomoci se musí opírat 

o analýzu nejnovějšího 

vědeckotechnického pokroku, jež náležitě 

zohlední zásady oběhového hospodářství, 

hierarchie způsobů nakládání s odpady 

stanovené ve směrnici 2008/98/ES, v 

souladu s kritérii Unie pro udržitelnost, 

a podpoří závěr, že daná vstupní surovina 

nepovede k dodatečné poptávce po půdě, 

podpoří využívání odpadů a zbytků, 

přičemž nebude mít účinky výrazně 

narušující trhy s (vedlejšími) produkty, 

odpady nebo zbytky, že přinese značné 

úspory emisí skleníkových plynů 

v porovnání s fosilními palivy na základě 

hodnocení životního cyklu emisí a že s ní 

není spojeno riziko nepříznivého ovlivnění 

životního prostředí a biologické 

rozmanitosti. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/317 

Pozměňovací návrh  317 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 26 – odst. 8 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Elektřina z paliv z biomasy vyráběná v 

zařízeních s palivovou kapacitou nejméně 

20 MW se zohlední pro účely uvedené v 

odst. 1 písm. a), b) a c), pouze pokud je 

vyrobena za použití technologie vysoce 

účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny ve smyslu čl. 2 bodu 34 směrnice 

2012/27/EU. Pro účely odst. 1 písm. a) a 

b) se toto ustanovení použije pouze na 

zařízení, jejichž provoz bude zahájen po 

[třech letech od data přijetí této směrnice]. 

Pro účely odst. 1 písm. c) není tímto 

ustanovením dotčena veřejná podpora 

poskytnutá v rámci režimů schválených do 

dne [tři roky od data přijetí této směrnice]. 

Elektřina z paliv z biomasy vyráběná v 

zařízeních s palivovou kapacitou nejméně 

20 MW se zohlední pro účely uvedené v 

odst. 1 písm. a), b) a c), pouze pokud je 

vyrobena za použití technologie vysoce 

účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny ve smyslu čl. 2 bodu 34 směrnice 

2012/27/EU, pokud je vyrobena 

v zařízeních přeměněných ze zařízení 

spalujících tuhá fosilní paliva nebo je 

vyrobena s použitím vysoce účinné 

technologie výroby energie splňující 

úrovně energetické účinnosti spojené s 

nejlepšími dostupnými technikami (BAT-

AEELs), které jsou uvedeny v prováděcím 

rozhodnutí (EU) 2017/1442.. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/318 

Pozměňovací návrh  318 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 26 – odst. 10 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

10. Členské státy mohou pro účely 

uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) stanovit 

pro paliva z biomasy dodatečná kritéria 

udržitelnosti. 

vypouští se 

Or. en 



 

AM\1143310CS.docx  PE614.327v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.1.2018 A8-0392/319 

Pozměňovací návrh  319 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Příloha VI – část B – písm. a – odst. 3 – písm. a - vzorec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ÚSPORY = (E¬F(t) – EB(t)/ E¬F(t)) 

 

ÚSPORY = (E F(t) – EB(t))/ EF (t) 

 

Or. en 

Odůvodnění 

Navrhovaný vzorec je matematicky nesprávný. Stávající vzorec je matematicky správný: jeho 

výsledkem je veličina bez rozměru, která v poměru ke 100 % udává procentní hodnotu úspor 

emisí skleníkových plynů.  

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy k 

ustanovením, které Komise ve svém návrhu pozměnila. Tento pozměňovací návrh je nezbytný 

z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu a je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími 

návrhy. 
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11.1.2018 A8-0392/320 

Pozměňovací návrh  320 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Příloha IX – část A – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) podíl biomasy na směsném 

komunálním odpadu, nikoli však tříděný 

domácí odpad, který spadá pod cíle 

recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice 2008/98/ES; 

b) podíl biomasy na zbytkovém 

komunálním odpadu, povinnosti v oblasti 

tříděného sběru ve smyslu směrnice 

2008/98/ES; 

Or. en 

 

 

 


