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11.1.2018 A8-0392/337 

Pozměňovací návrh  337 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo  

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

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

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Je proto vhodné stanovit závazný 

cíl na úrovni Unie ve výši alespoň 27% 

podílu energie z obnovitelných zdrojů. 

Členské státy by měly definovat svůj 

příspěvek k dosažení tohoto cíle ve svých 

integrovaných vnitrostátních plánech v 

oblasti energetiky a klimatu 

prostřednictvím procesu správy 

stanoveného v nařízení [o správě]. 

(7) Je proto vhodné stanovit závazný 

cíl na úrovni Unie ve výši alespoň 45 % 

podílu energie z obnovitelných zdrojů, 

doplněný závaznými vnitrostátními cíli. 

Závazné vnitrostátní cíle představují 

spravedlivý a odpovídající příděl. Je 

vhodné tak učinit sdílením požadovaného 

celkového zvýšení využívání energie z 

obnovitelných zdrojů mezi členskými státy 

na základě rovného zvýšení podílu 

každého členského státu váženého podle 

jeho HDP, jenž odráží jejich výchozí 

pozice, a vyjádřením cílů pomocí hrubé 

konečné spotřeby energie, přičemž je 

třeba zohlednit dosavadní úsilí členských 

států v oblasti využívání energie z 

obnovitelných zdrojů. Členské státy by 

měly podrobně uvést své stávající a 

plánované politiky a opatření k dosažení 

závazného vnitrostátního cíle ve svých 

integrovaných vnitrostátních plánech v 

oblasti energetiky a klimatu 

prostřednictvím procesu správy 

stanoveného v nařízení [o správě]. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/338 

Pozměňovací návrh 338 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

 Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

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

Návrh směrnice 

Článek 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 

podporu energie z obnovitelných zdrojů. 

Stanoví závazný cíl Unie, pokud jde o 

celkový podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

roce 2030. Směrnice rovněž stanoví 

pravidla týkající se finanční podpory pro 

elektřinu vyráběnou z obnovitelných 

zdrojů, vlastní spotřeby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů a využívání 

obnovitelné energie v odvětvích vytápění a 

chlazení a dopravy, regionální spolupráce 

mezi členskými státy a s třetími zeměmi, 

záruk původu, správních postupů, 

informování a vzdělávání . Stanoví kritéria 

udržitelnosti a úspor skleníkových plynů 

pro biopaliva, biokapaliny a paliva z 

biomasy . 

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 

podporu energie z obnovitelných zdrojů. 

Stanoví závazný minimální cíl Unie, 

pokud jde o celkový podíl energie z 

obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě energie v roce 2030. Tohoto cíle 

Unie mají dosáhnout členské státy 

společně prostřednictvím závazných 

vnitrostátních cílů. Směrnice rovněž 

stanoví pravidla týkající se finanční 

podpory pro elektřinu vyráběnou z 

obnovitelných zdrojů, vlastní spotřeby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, komunit 

obnovitelné energie a využívání 

obnovitelné energie v odvětvích vytápění a 

chlazení a dopravy, přeshraniční a 

regionální spolupráce mezi členskými státy 

a s třetími zeměmi prostřednictvím 

statistických převodů mezi členskými 

státy, společných projektů, společných a 

otevřených nabídkových řízení a 

společných režimů podpory, záruk původu, 

správních postupů, informování a 

vzdělávání, přístupu k distribučním 

soustavám a jejich provozu a 

infrastruktury pro vytápění a chlazení z 

obnovitelných zdrojů energie. Stanoví 

kritéria udržitelnosti a úspor skleníkových 

plynů pro biopaliva, biokapaliny a paliva z 
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biomasy . 

Or. en 



 

AM\1143296CS.docx  PE614.327v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

 

11.1.2018 A8-0392/339 

Pozměňovací návrh  339 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy společně zajistí, aby podíl 

energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie Unie dosáhl v roce 

2030 nejméně 27 %. 

1. Každý členský stát zajistí, aby podíl 

energie z obnovitelných zdrojů na hrubé 

konečné spotřebě energie, vypočítaný 

podle této směrnice, dosáhl v roce 2030 

alespoň jeho vnitrostátního celkového cíle 

týkajícího se podílu energie z 

obnovitelných zdrojů v daném roce, jak je 

stanoven ve čtvrtém sloupci tabulky 

uvedené v části A přílohy I. Takovéto 

závazné vnitrostátní cíle jsou v souladu se 

závazným cílem Unie, kterým je alespoň 

45% podíl energie z obnovitelných zdrojů 

na hrubé konečné spotřebě energie Unie v 

roce 2030. Členské státy zavedou účinná 

opatření, aby zajistily, aby byl podíl 

energie z obnovitelných zdrojů alespoň 

stejně vysoký jako podíl uvedený v 

trajektorii stanovené v části Aa přílohy I.  

Tato opatření se začleňují do 

integrovaných vnitrostátních plánů v 

oblasti energetiky a změny klimatu a 

informace o nich se podávají v souladu s 

nařízením [o správě energetické unie] 

Komisi. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/340 

Pozměňovací návrh  340 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD  

 

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. 4 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4a. Odchylně od odstavce 1 členské 

státy do roku 2021 zajistí, aby nebyla 

poskytována žádná finanční podpora na 

získávání energie ze spalování 

komunálního odpadu nebo na 

spoluspalování v cementářských pecích. 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je zapotřebí, aby se zabránilo rozporům s hierarchií způsobů 

nakládání s odpady a aby nebylo bráněno přechodu k udržitelnějším systémům nakládání s 

odpadem a oběhovému hospodářství. Finanční pobídky pro energii vyrobenou z komunálního 

odpadu totiž narušují trh s odpadem tím, že vedou k tomu, že získávání energie z odpadu je ve 

srovnání s jeho prevencí a recyklací levnější. 
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11.1.2018 A8-0392/341 

Pozměňovací návrh  341 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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. 4 b (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 4b. Režimy podpory pro elektřinu 

vyrobenou ze zdrojů biomasy jsou 

koncipovány tak, aby se zamezilo 

narušení trhů se surovinami. 

Or. en 

Odůvodnění 

Technologie pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů, pro něž je základní surovinou 

biomasa, především dřevní biomasa, mohou s dalšími uživateli soutěžit o stejný zdroj. Toto 

riziko soutěže by mělo být zdůrazněno a režim podpory by měl místo získávání energie 

upřednostňovat opětovné využití surovin. Veřejné orgány by měly zajistit, aby dotyčný zdroj 

byl co nejúčinněji využit, a to jak z ekonomického, tak i z environmentálního hlediska, a 

podporovat kaskádové využívání biomasy. 
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11.1.2018 A8-0392/342 

Pozměňovací návrh  342 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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. 1 – pododstavec 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely výpočtu hrubé konečné spotřeby 

energie z obnovitelných zdrojů členského 

státu nesmí příspěvek z biopaliv a 

biokapalin, jakož i paliv z biomasy 

spotřebovaných v dopravě, jsou-li 

vyrobeny z potravinářských nebo krmných 

plodin, představovat více než 7 % konečné 

spotřeby energie v odvětví silniční a 

železniční dopravy v daném členském 

státě. V roce 2030 se tento limit v souladu 

s plánem stanoveným v příloze X části A 

sníží na 3,8 %. Členské státy mohou 

stanovit nižší limit a mohou rozlišovat 

mezi různými druhy biopaliv, biokapalin a 

paliv z biomasy vyrobených z 

potravinářských a krmných plodin, 

například stanovením nižšího limitu pro 

příspěvek z biopaliv vyráběných 

z potravinářských nebo krmných olejnin, 

s ohledem na nepřímé změny ve využívání 

půdy. 

Pro účely výpočtu hrubé konečné spotřeby 

energie z obnovitelných zdrojů členského 

státu nesmí být příspěvek z biopaliv a 

biokapalin, jakož i paliv z biomasy, jsou-li 

vyrobeny z potravinářských nebo krmných 

plodin, zohledněn pro účely konečné 

spotřeby energie v daném členském státě. 

Or. en 

Odůvodnění 

Rozsáhlé vědecké poznatky ukázaly, že biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy vyrobená z 

potravinářských a krmných plodin nabízejí jen malé úspory emisí uhlíku, pokud vůbec nějaké, 
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a nejsou vhodné pro použití v odvětví energetiky. Evropská unie by se měla soustředit na 

paliva a zdroje energie s nízkým nebo nevýznamným faktorem nepřímé změny ve využívání 

půdy. 
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11.1.2018 A8-0392/343 

Pozměňovací návrh  343 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. S účinností od 1. ledna 2021 

vyžadují členské státy od dodavatelů paliv, 

aby do celkového množství paliv 

používaných v odvětví dopravy, které 

dodávají pro účely spotřeby nebo použití 

na trhu během kalendářního roku, zahrnuli 

minimální podíl energie z pokročilých 

biopaliv a jiných biopaliv a bioplynu 

vyrobených ze vstupních surovin 

uvedených v příloze IX, z obnovitelných 

kapalných a plynných paliv nebiologického 

původu, z fosilních paliv vyráběných z 

odpadu a z elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. 

1. S účinností od 1. ledna 2021 

vyžadují členské státy od dodavatelů paliv, 

aby do celkového množství paliv 

používaných v odvětví dopravy, které 

dodávají pro účely spotřeby nebo použití 

na trhu během kalendářního roku, zahrnuli 

minimální podíl energie z pokročilých 

biopaliv a jiných biopaliv a bioplynu 

vyrobených ze vstupních surovin 

uvedených v příloze IX, z obnovitelných 

kapalných a plynných paliv nebiologického 

původu a z elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nízkouhlíková fosilní paliva nelze považovat za energii z obnovitelných zdrojů, přestože jsou 

vyráběna z odpadu. 
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11.1.2018 A8-0392/344 

Pozměňovací návrh  344 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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. 25 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b – bod 1 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) pro výpočet čitatele se zohlední 

energetický obsah pokročilých biopaliv a 

jiných biopaliv a bioplynu vyrobených ze 

vstupních surovin uvedených v příloze IX, 

obnovitelných kapalných a plynných paliv 

nebiologického původu, fosilních paliv 

vyráběných z odpadu dodávaných do 

všech odvětví dopravy a elektřiny z 

obnovitelných zdrojů pro silniční vozidla. 

b) pro výpočet čitatele se zohlední 

energetický obsah pokročilých biopaliv a 

jiných biopaliv a bioplynu vyrobených ze 

vstupních surovin uvedených v příloze IX, 

obnovitelných kapalných a plynných paliv 

nebiologického původu dodávaných do 

všech odvětví dopravy a elektřiny z 

obnovitelných zdrojů pro silniční vozidla. 

Or. en 

Odůvodnění 

Nízkouhlíková fosilní paliva nelze považovat za energii z obnovitelných zdrojů, přestože jsou 

vyráběna z odpadu. 
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11.1.2018 A8-0392/345 

Pozměňovací návrh  345 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Paliva z biomasy musí splnit kritéria 

udržitelnosti a úspor skleníkových plynů 

stanovená v odstavcích 2 až 7, pouze 

pokud jsou použita v zařízeních 

produkujících elektřinu, vytápění a 

chlazení, nebo paliva s palivovou 

kapacitou nejméně 20 MW v případě paliv 

z pevné biomasy a s elektrickou kapacitou 

nejméně 0,5 MW v případě paliv z plynné 

biomasy. Členské státy mohou kritéria 

udržitelnosti a úspor skleníkových plynů 

použít na zařízení s nižší palivovou 

kapacitou. 

Paliva z biomasy musí splnit kritéria 

udržitelnosti a úspor skleníkových plynů 

stanovená v odstavcích 2 až 7, pouze 

pokud jsou použita v zařízeních 

produkujících elektřinu, vytápění a 

chlazení, nebo paliva s palivovou 

kapacitou nejméně 1 MW v případě paliv z 

pevné biomasy a s elektrickou kapacitou 

nejméně 0,5 MW v případě paliv z plynné 

biomasy. Členské státy mohou kritéria 

udržitelnosti a úspor skleníkových plynů 

použít na zařízení s nižší palivovou 

kapacitou. 

Or. en 

Odůvodnění 

Většina zařízení na výrobu biomasy má kapacitu nižší než 20 MW a tato zařízení by měla 

kritéria udržitelnosti rovněž splňovat. 
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11.1.2018 A8-0392/346 

Pozměňovací návrh  346 

Dario Tamburrano, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, David Borrelli, Rosa D'Amato, 

Marco Zullo 

za skupinu EFDD 

 

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. 5 – návětí 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Biopaliva, biokapaliny a paliva z 

biomasy vyrobená z lesní 

biomasy zohledněné pro účely uvedené v 

odst. 1 písm. a), b) a c) musí splňovat 

následující požadavky, aby se 

minimalizovalo riziko využívání 

neudržitelné výroby lesní biomasy: 

5. Biopaliva, biokapaliny a paliva z 

biomasy vyrobená z lesní biomasy 

zohledněné pro účely uvedené v odst. 1 

písm. a), b) a c) nesmí pocházet z 

kmenovin nebo pařezů. 

Or. en 

Odůvodnění 

Měla by být podporována pouze bioenergie z odpadu a zbytků. 

 

 

 


