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11.1.2018 A8-0392/321 

Pozměňovací návrh  321 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

 

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. 2 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 2a. Členské státy zajistí, aby jejich 

vnitrostátní politika, včetně systému 

podpory, byla koncipována tak, aby byla 

v souladu s hierarchií způsobů nakládání 

s odpady stanovenou v článku 4 směrnice 

2008/98/ES a aby závažným způsobem 

nenarušovala trh s (vedlejšími) produkty, 

odpady a zbytky. Za tímto účelem členské 

státy ve zprávách, které vyžaduje čl. 18 

písm. c) nařízení (o řádné správě), 

pravidelně přezkoumají svou vnitrostátní 

politiku a odůvodní veškeré odchylky. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/322 

Pozměňovací návrh  322 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

 

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 

z biomasy navrženy tak, aby se zabránilo 

podporování 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 integraci systému nebo 
omezení sítě. 

Or. en 



 

AM\1143268CS.docx  PE614.327v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 A8-0392/323 

Pozměňovací návrh  323 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

 

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. 1 – pododstavec 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aby mohly být biopaliva, biokapaliny 

a paliva z biomasy vyrobené z odpadů 

a zbytků jiných než ze zemědělství, 

akvakultury, rybolovu a lesnictví 

zohledněny pro účely uvedené v písmenech 

a), b) a c) tohoto odstavce postačí nicméně, 

že splňují kritéria úspor skleníkových 

plynů stanovená v odstavci 7. Toto 

ustanovení se použije rovněž na odpad a 

zbytky, které jsou nejprve zpracovány na 

produkt, než jsou dále zpracovány na 

biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy. 

Aby mohly být biopaliva, biokapaliny 

a paliva z biomasy vyrobené z jiných 

odpadů a zbytků než ze zemědělství, 

akvakultury, rybolovu a lesnictví 

zohledněny pro účely uvedené v písmenech 

a), b) a c) tohoto odstavce postačí nicméně, 

že splňují kritéria úspor emisí skleníkových 

plynů stanovená v odstavci 7. Jejich 

výroba z odpadů a zbytků, na něž se 

vztahuje směrnice 2008/98/ES, však musí 

být v souladu se zásadou hierarchie 

způsobů nakládání s odpady stanovenou 

ve směrnici 2008/98/ES. Toto ustanovení 

se použije rovněž na odpad a zbytky, které 

jsou nejprve zpracovány na produkt, než 

jsou dále zpracovány na biopaliva, 

biokapaliny a paliva z biomasy. 

Or. en 

 


