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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Na základě výzev, jež zazněly na zasedáních Evropské rady v březnu 2006 a 2007 a které 
požadují zavedení evropské energetické politiky a politiky boje proti změně klimatu 
prostřednictvím politiky podpory obnovitelných energií, navrhla Komise pracovní plán pro 
obnovitelné energie, který vyústil v tento legislativní návrh směrnice.

Obsah návrhu směrnice
Až dosud existovaly izolované směrnice o elektřině vyráběně z obnovitelných zdrojů energie 
a o biopalivech, ale žádný právní předpis neupravoval vytápění a chlazení z obnovitelných 
zdrojů energie (OZE).
Tento návrh směrnice stanoví zásady, jež by měly zajistit, že podíl OZE v koncové spotřebě 
energie EU dosáhne v roce 2020 výše 20 %, a stanovit globální národní cíle pro každý 
členský stát, avšak ponechává na nich, jak rozloží příspěvek tří hlavních dotčených odvětví: 
elektřiny, vytápění/chlazení a dopravy k národnímu cíli. Nicméně navrhuje minimální 
povinný podíl ve výši 10 % OZE (zejména biopaliv) v dopravě. 
Dva mechanismy pružnosti umožňují uvést do souladu úsilí členských států s jejich 
„přírodním potenciálem“:
- obchodování se zárukami původu uvnitř EU
- dovoz obnovitelných energií ze třetích zemí 

Postoj zpravodajky
Zpravodajka nejprve vyjadřuje politování nad tím, že tento návrh směrnice se konkrétněji 
nezabývá otázkou využití energie dřeva a jeho kritérii udržitelnosti.
Domnívá se, že pokud EU hodlá snížit svou energetickou závislost a zlepšit zásobování 
rostlinnými bílkovinami, musí dosáhnout rovnováhy mezi vnitřní produkcí a dovozem. 
Nicméně je třeba upřednostnit decentralizovanou a místní produkci obnovitelné energie a 
rozvoj krátkých ekonomických smyček přispívajících k příznivější energetické teritoriální a 
environmentální rovnováze a k vytváření zaměstnanosti ve venkovských oblastech.
EU musí ostatně uplatňovat stejná kritéria udržitelnosti na místní výrobu i na dovážené 
výrobky.
Zpravodajka se domnívá, že v současné situaci zvyšování cen a potravinové krize je vhodné 
se vyhnout konfliktu spočívajícímu ve využívání zemědělské produkce k potravinářským a 
energetickým účelům. Navrhuje proto zrušit závaznost 10%  a požaduje, aby bylo tohoto cíle 
dosaženo zejména díky využívání obnovitelných nepotravinářských organických materiálů, a 
vyzývá Komisi, aby spíše podporovala výzkum a vývoj biopaliv druhé generace. Pokud jde o 
kritéria vztahující se na biopaliva, je třeba mít vždy na paměti ekonomickou, environmentální 
a sociální udržitelnost.
Konečně je záměrem zpravodajky připomenout, že vzhledem k tomu, že základní závazný cíl 
je 20 % celkové energetické spotřeby, je vhodné podpořit stabilizaci a poté snížení spotřeby 
energie z fosilních paliv do roku 2020 a dostat pod kontrolu zároveň čitatel (nabídku 
obnovitelné energie) i jmenovatel (konečnou spotřebu energie všeho druhu).

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku 
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jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Zvýšené užívání energie z 
obnovitelných zdrojů tvoří významnou 
součást balíčku opatření, která jsou 
zapotřebí ke snižování emisí skleníkových 
plynů a ke splnění Kjótského protokolu k 
Rámcové úmluvě OSN o změně klimatu a 
dalších evropských a mezinárodních 
závazků týkajících se snižování emisí 
skleníkových plynů po roce 2012. Hraje
také důležitou roli při podpoře bezpečnosti 
zásobování energií, technologického 
vývoje a při poskytování příležitostí k 
zaměstnání a regionálního rozvoje, 
zejména ve venkovských oblastech.

(1) Dostat pod kontrolu a snížit spotřebu 
energie v Evropě a zvýšit užívání energie z 
obnovitelných zdrojů jsou důležitými body
balíčku opatření, která jsou zapotřebí ke 
snižování emisí skleníkových plynů a ke 
splnění Kjótského protokolu k Rámcové 
úmluvě OSN o změně klimatu a dalších 
evropských a mezinárodních závazků 
týkajících se snižování emisí skleníkových 
plynů po roce 2012. Hrají také důležitou 
roli při podpoře bezpečnosti zásobování 
energií, technologického vývoje a při 
poskytování příležitostí k zaměstnání a 
regionálního rozvoje, zejména ve 
venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zejména zvýšené užívání biopaliv v 
dopravě je jedním z nejúčinnějších 
nástrojů, jak může Společenství snížit
svou závislost na dovážené ropě – kde je 
problém bezpečnosti zásobování energií 
nejvíce akutní – a ovlivnit trh s 
pohonnými hmotami pro dopravu. 

(2) Vzhledem k tomu, že odvětví dopravy 
je hospodářským odvětvím, v němž emise 
skleníkových plynů rostou nejrychleji, a 
problém energetické závislosti EU je velmi 
palčivý, je nezbytné zlepšit kvalitu 
pohonných hmot pro dopravu, snížit emise 
CO2 z těchto paliv, vyvíjet paliva vyráběna 
z obnovitelných nefosilních organických 
materiálů a podpořit udržitelnější a 
energeticky hospodárnější dopravní 
prostředky, jako je hromadná doprava a 
kombinovaná doprava.
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Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Obnovitelná pevná paliva, jako je 
palivové dřevo, jsou nejvýznamnějším 
zdrojem obnovitelné energie v Unii. 
Přesto až dosud neexistují evropské právní 
předpisy o tepelných nebo chladicích 
soustavách využívajících biomasu. Je tedy 
vhodné stanovit kritéria udržitelnosti pro 
dřevní biomasu týkající se vysoce 
energeticky účinné kogenerace kotlů a 
udržitelné správy lesních zdrojů.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) Používání takového zemědělského 
odpadu, jako je kejda a hnůj stejně jako 
dalších odpadových látek živočišného 
nebo organického původu, k výrobě 
bioplynu dokáže významně snížit emise 
skleníkových plynů a proto má značné 
výhody z hlediska životního prostředí, a to 
jak pokud jde o výrobu tepla a energie, tak 
i pokud jde o výrobu biopaliv. Zařízení na 
výrobu bioplynu mohou vzhledem ke své 
decentralizované povaze a regionálnímu 
financování rozhodujícím způsobem 
přispět k udržitelnému rozvoji 
venkovských oblastí a otevřít zemědělcům 
nové možnosti zisku.

Pozměňovací návrh 5
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Podpora výzkumu v Unii, jejímž 
cílem je rozvoj výnosných udržitelných 
a obnovitelných zdrojů energie, by se měla 
více než kdy jindy týkat rozvoje biopaliv 
druhé a třetí generace, stejně jako dalších 
biopaliv, která mohou významně snížit 
emise skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Zvyšování cen potravin je dáno 
kombinací několika faktorů, jako jsou 
bezprecedentní rozvoj burzovních 
spekulací na trzích se zemědělskými 
produkty, zvyšování poptávky v 
rozvíjejících se zemích, rozvoj biopaliv, ale 
i propady sklizně v důsledku extrémních 
klimatických jevů. Vzhledem ke krajně 
znepokojivé situaci nese Unie 
odpovědnost za to, aby zamezila jakékoli 
konkurenci mezi produkcí k 
potravinářským účelům a produkcí k 
účelům energetickým a dala prioritu 
zajištění potravin. 

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b) V této souvislost se jeví jako velmi 
vhodný návrh Komise zrušit v rámci 
kontroly stavu společné zemědělské 
politiky (SZP) podporu energetickým 



AD\730264CS.doc 7/48 PE406.027v02-00

CS

plodinám ve výši 45 EUR na hektar. 
Takto ušetřené prostředky by měly být 
využity na financování výzkumu a vývoje 
biopaliv druhé generace.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 
indikativním směru zaměřeném 
na dosažení svých cílů a vypracovat 
vnitrostátní akční plán, včetně odvětvových 
cílů, a uvědomit si, že existují různá užití 
biomasy, a proto je zapotřebí mobilizovat 
její nové zdroje.

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 
indikativním směru zaměřeném 
na dosažení svých cílů a vypracovat 
vnitrostátní akční plán, včetně odvětvových 
cílů, a uvědomit si, že existují různá užití 
biomasy, a proto je zapotřebí mobilizovat 
její nové zdroje. Nové zdroje biomasy by 
však měly splňovat environmentální 
normy platné na území Evropské unie.

Odůvodnění

Dovoz biomasy a biopaliv ze zemí nesplňujících environmentální normy platné na území 
Evropské unie musí být zakázán. K takovým dovozům není důvod a cíl týkající se zvýšení 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v energetické bilanci Evropské unie se musí opírat 
o potenciál Společenství.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Biomasa působí jako zásobárna 
uhlíku, protože rostliny při svém růstu 
zachycují CO2 z atmosféry (chlorofylová 
fotosyntéza) a zadržují jej až do svého 
spálení nebo dosažení značného stupně 
rozkladu. Používání dřeva jako stavebního 
materiálu nebo v nábytkářství umožňuje 
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prodloužit záchyt uhlíku na celý životní 
cyklus výrobku a vytvořit za předpokladu 
udržitelné správy lesů skutečnou 
„uhlíkovou jímku“.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Za účelem snížení emisí 
skleníkových plynů a závislosti na dovozu 
energie je potřeba zajistit jednak rozvoj 
energie z obnovitelných zdrojů a jednak 
zvýšení energetické účinnosti.

Odůvodnění

Výrazný rozvoj energie z obnovitelných zdrojů předpokládá značné snížení světové spotřeby 
energie (zejména zavedením opatření na posílení energetické účinnosti).

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Dováženou elektřinu, vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů energie mimo 
Společenství, lze započítat do cíle 
členských států. Aby se nicméně zabránilo 
čistému nárůstu emisí skleníkových plynů 
jako následku pozměněného užívání 
stávajících obnovitelných zdrojů a jejich 
úplné nebo částečné náhrady konvenčními 
zdroji energie, měla by se započítat pouze 
elektřina vyráběná v zařízeních na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů, která jsou 
v provozu po vstupu této směrnice v 
platnost. Aby se zajistilo, že tyto dovozy 
lze sledovat a započítat důvěryhodným 
způsobem, je vhodné je umístit do systému 
záruk původu. Budou zváženy dohody se 

(18) Dováženou elektřinu, vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů energie mimo 
Společenství, lze započítat do cíle 
členských států. Aby se nicméně zabránilo 
čistému nárůstu emisí skleníkových plynů 
jako následku pozměněného užívání 
stávajících obnovitelných zdrojů a jejich 
úplné nebo částečné náhrady konvenčními 
zdroji energie, měla by se započítat pouze 
elektřina vyráběná v zařízeních na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů, která jsou 
v provozu po vstupu této směrnice v 
platnost. Aby se zajistilo, že tyto dovozy 
lze sledovat a započítat důvěryhodným 
způsobem, je vhodné je umístit do systému 
záruk původu. Dohody budou moci být 
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třetími zeměmi týkající se organizace 
tohoto obchodu s elektřinou z 
obnovitelných zdrojů energie.

uzavírány pouze se třetími zeměmi, které 
splňují environmentální normy platné na 
území Unie.

Odůvodnění

U dovozu biomasy a biopaliv ze třetích zemí je poměr mezi náklady a účinností průměrný 
a dopad na životní prostředí je negativní, neboť některé z těchto třetích zemí vyrábějí tyto 
suroviny na úkor kritérií udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34a) Aby mohla Unie čelit zvýšení cen 
potravin, měla by přijmout opatření ke 
zlepšení nabídky zemědělských výrobků 
a k zajištění bezpečnosti potravin, a to 
zejména tak, že podpoří kritéria 
udržitelnosti biopaliv a rozvoj biopaliv 
druhé a třetí generace v Unii a ve světě, 
a dále tak, že posílí výzkum v odvětví 
zemědělství.

Odůvodnění

Komise přijala dne 20. května 2008 sdělení, v němž uvádí politická opatření, která mohou 
zmírnit následky zvýšení cen potravin ve světě. Tato hlediska jsou součástí tříbodové 
strategie.

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(36) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 vyzvalo Komisi, aby
navrhla komplexní směrnici o užívání 
všech obnovitelných zdrojů energie, která 

(36) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 vyzvalo Komisi, aby 
navrhla komplexní směrnici o užívání 
všech obnovitelných zdrojů energie, která 
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by mohla obsahovat kritéria a ustanovení 
k zajištění udržitelného poskytování a 
užívání bioenergie. Tato kritéria by měla 
tvořit soudržnou část širšího režimu 
vztahujícího se také na biokapaliny, a ne 
pouze na biopaliva. Tato kritéria 
udržitelnosti by proto měla být zahrnuta do 
této směrnice. S cílem vyloučit dodatečné 
náklady podnikům a nesoudržnost 
z hlediska životního prostředí, která by 
byla spjata s nejednotným přístupem, je 
zásadní, aby kritéria udržitelnosti 
s ohledem na biopaliva byla sladěna mezi 
touto směrnicí a směrnicí 98/70/ES. 
Komise by v roce 2010 měla navíc 
přezkoumat, zda by měly být zařazeny 
další způsoby použití biomasy.

by mohla obsahovat kritéria a ustanovení 
k zajištění udržitelného poskytování a 
užívání bioenergie. Tato kritéria by měla 
tvořit soudržnou část širšího režimu 
vztahujícího se také na biokapaliny, a ne 
pouze na biopaliva. Tato kritéria 
udržitelnosti by proto měla být zahrnuta do 
této směrnice. S cílem vyloučit dodatečné 
náklady podnikům a nesoudržnost 
z hlediska životního prostředí, která by 
byla spjata s nejednotným přístupem, je 
zásadní, aby kritéria udržitelnosti 
s ohledem na biopaliva byla sladěna mezi 
touto směrnicí a směrnicí 98/70/ES. 
Komise by navíc měla přezkoumat před 
provedením této směrnice kritéria 
udržitelnosti dalších způsobů využití 
biomasy a vyhodnotit potenciální 
konflikty ve způsobu využití zejména s 
průmyslovými uživateli dřeva.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby se zabránilo zbytečnému 
zatěžujícímu výzkumu ze strany 
hospodářských subjektů a přeměnám 
pozemků s velkými zásobami uhlíku, které 
by se zpětně ukázaly jako nevhodné pro 
pěstování surovin na biopaliva a jiné 
biokapaliny, neměly by se druhy pozemků, 
jejichž ztráta zásob uhlíku po přeměně by 
nemohla být v rozumné době s ohledem na 
řešení klimatických změn nahrazena 
úsporami skleníkových plynů z výroby 
biopaliv a jiných biokapalin, přeměnit na 
pozemky pro výrobu biopaliv a jiných 
biokapalin. Soupis světových zásob uhlíku 
vede k závěru, že do této kategorie by měly 
být zařazeny mokřady a souvisle zalesněné 
plochy. 

(38) Aby se zabránilo zbytečnému 
zatěžujícímu výzkumu ze strany 
hospodářských subjektů a přeměnám 
pozemků s velkými zásobami uhlíku, které 
by se zpětně ukázaly jako nevhodné pro 
pěstování surovin na biopaliva a jiné 
biokapaliny, neměly by se druhy pozemků, 
jejichž ztráta zásob uhlíku po přeměně by 
nemohla být v rozumné době s ohledem na 
řešení klimatických změn nahrazena 
úsporami skleníkových plynů z výroby 
biopaliv a jiných biokapalin, přeměnit na 
pozemky pro výrobu biopaliv a jiných 
biokapalin. Soupis světových zásob uhlíku 
vede k závěru, že do této kategorie by měly 
být zařazeny mokřady a původní lesní 
porosty.
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Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Pozemky s velkými zásobami uhlíku 
v půdě nebo vegetaci nemohou být 
používány k realizaci dalších projektů 
v oblasti obnovitelné energie, např. 
k výstavbě větrných parků a souvisejících 
komunikací, zejména „plovoucích silnic“ 
a jiných infrastruktur. Takové projekty by 
ve svém důsledku nevyhnutelně způsobily 
vysychání podstatné části rašelinišť 
a uvolnění uloženého uhlíku do 
atmosféry, což by vedlo k vytvoření oxidu 
uhličitého.

Odůvodnění

Rašeliniště jsou zásobárnami uhlíku. Výstavba větrných parků a jiných infrastruktur brání 
přirozenému odvodňování a vysychání rašelinišť, při němž uniká velké množství uhlíku do 
atmosféry a vznikají emise oxidu uhličitého, které jsou významnější než možné úspory 
dosažené prostřednictvím větrných parků.

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 



PE406.027v02-00 12/48 AD\730264CS.doc

CS

pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí z 
biologicky rozmanitého pozemku. Vybraná 
kritéria označí les za biologicky rozmanitý, 
pokud není narušen významnou lidskou 
činností (podle definice použité Organizací 
OSN pro výživu a zemědělství, Evropskou 
hospodářskou komisí OSN a ministerskou 
konferencí o ochraně lesů v Evropě), nebo 
který je chráněn vnitrostátními předpisy 
pro účely ochrany přírody. Pokud jde o 
biologicky velmi rozmanitou povahu 
některých travinných porostů, je také 
vhodné, aby se na biopaliva vyrobená ze 
surovin pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí. Komise by měla stanovit vhodná 
kritéria a/nebo zeměpisné oblasti pro 
definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

pozemků a na zajišťování potravin 
v členských zemích a ve vyvážejících 
třetích zemích. Z těchto důvodů je 
nezbytné stanovit kritéria zajišťující, že se 
pobídky nebo dovozy do Unie vztahují 
pouze na biopaliva a jiné biokapaliny, které 
zaručeně nepocházejí z biologicky 
rozmanitého pozemku nebo které 
neohrožují zajišťování potravin v zemích, 
které je vyrábějí. Vybraná kritéria označí 
les za biologicky rozmanitý, pokud není 
narušen významnou lidskou činností (podle 
definice použité Organizací OSN pro 
výživu a zemědělství, Evropskou 
hospodářskou komisí OSN a ministerskou 
konferencí o ochraně lesů v Evropě), nebo 
který je chráněn vnitrostátními předpisy 
pro účely ochrany přírody. Pokud jde o 
biologicky velmi rozmanitou povahu 
některých travinných porostů, je také 
vhodné, aby se na biopaliva vyrobená ze 
surovin pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí. Komise by měla stanovit vhodná 
kritéria a/nebo zeměpisné oblasti pro 
definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Pokud jsou biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobeny ze surovin 
vyrobených v EU, měly by také splňovat 
požadavky EU na zemědělství z hlediska 
životního prostředí. Používat tato kritéria 
na dovozy ze třetích zemí je 
administrativně a technicky 
neproveditelné. (41)

(40) Pokud jsou biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobeny ze surovin 
vyrobených v EU, měly by také splňovat 
požadavky EU na zemědělství z hlediska 
životního prostředí. V rámci režimů 
osvědčení by měly být stanoveny 
minimální normy pro ekologicky 
udržitelnou výrobu těchto paliv a tyto 
normy musí být v zájmu udržitelnosti 
v celosvětovém měřítku používány i na 
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dovozy ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46a) Aby mohlo v Evropské unii dojít 
k trvalému zvýšení výroby biopaliv, je 
potřeba co nejrychleji ukončit režim 
povinného vynětí z produkce, tedy zrušit 
nařízení (ES) č. 1782/20031. Toto opatření 
by mělo být doplněno dalšími kroky 
vedoucími k zajištění biologické 
rozmanitosti.
________

1 Úř. věst. L 270, 21.10.2003, s. 56. Nařízení 
naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) 
č. 479/2008 (Úř. věst. L 148, 6.6.2008, s. 1).

Odůvodnění

V souladu s nařízením Rady (ES) č. 1107/2007 ze dne 26. září 2007, kterým se stanoví 
odchylka od nařízení (ES) č. 1782/2003, kterým se stanoví společná pravidla pro režimy 
přímých podpor v rámci společné zemědělské politiky, je vhodné ukončit režim povinného 
vynětí z produkce.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Požadavky na udržitelné režimy pro
energetické užití biomasy jiné než 
biokapaliny a biopaliva by měly být 
analyzovány Komisí do roku 2010 s 
ohledem na potřebu, aby zdroje biomasy 
byly řízeny udržitelným způsobem. 

(47) Požadavky na studii týkající se 
dopadu energetického užití biomasy na 
udržitelnost a na bezpečnost potravin by 
měly být analyzovány Komisí před 
provedením této směrnice, s ohledem na 
potřebu, aby zdroje biomasy byly řízeny 
udržitelným způsobem. 
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Zemědělství a lesnictví Unie 
významně přispěly ke zmírnění následků 
změn klimatu, o čemž svědčí snížení emisí 
skleníkových plynů v zemědělském 
odvětví, které se v letech 1990 – 2004 
snížily v evropské patnáctce o 10 % 
a v evropské pětadvacítce o 14 % a které 
by měly být do roku 2010 o 16 % nižší než 
v roce 1990. Nic by se nemělo opomíjet, 
je-li nutno podporovat nové účinné 
výrobní postupy a dále snižovat emise 
skleníkových plynů, a k dosažení tohoto 
cíle je zapotřebí zejména finančně 
podporovat investice a výzkum.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47b) Komise ve svém sdělení ze dne 
26. listopadu 1997 nazvaném „Energie 
pro budoucnost: obnovitelné zdroje 
energie, bílá kniha o strategii a akčním 
plánu Společenství.“ (KOM(1997)0599) 
uvádí, že aby bylo dosaženo cíle týkajícího 
se zvýšení používání energie 
z obnovitelných zdrojů při kombinování 
energií, měl by se objem energie vyráběné 
z biomasy více než zdvojnásobit.

Pozměňovací návrh 22
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47c) Ve svém usnesení ze dne 12. března 
2008 o udržitelném zemědělství a 
bioplynu: nezbytnost revize právních 
předpisů Společenství1 Evropský 
parlament uvádí, že existují možnosti, jak 
výrazně zvýšit výrobu bioplynu, a to 
zejména prozkoumáním možností, které 
v oblasti surovin nabízí živočišná výroba 
(statková hnojiva), kaly, odpad a rostliny, 
které nejsou vyhovující pro účely výroby 
potravin a krmiva. Pro využití těchto 
možností je zapotřebí soudržná politika 
Unie v oblasti bioplynu, což předpokládá 
koordinaci příslušných evropských politik, 
zejména v oblasti obnovitelné energie, 
společné zemědělské politiky a politiky 
regionálního rozvoje a rozvoje venkova. 
Po provedení hodnocení vnitrostátního 
nebo regionálního dopadu je nezbytné 
přijmout opatření určená k podpoře 
zařízení na bioplyn, aby tak byla na 
vnitrostátní nebo regionální úrovni 
podporována taková zařízení, která jsou 
nejvýhodnější pro životní prostředí 
a zároveň udržitelná z ekonomického 
hlediska. Pokud ustanovení, která jsou 
platná v oblasti regionálního rozvoje 
a rozvoje venkova, neumožňují taková 
opatření financovat, je na místě je změnit. 
Členské státy by měly za účelem omezení 
právních a správních překážek stanovit 
vnitrostátní a regionální plánování. Bylo 
by zapotřebí, aby v regionech, v nichž je 
možno prodávat místním provozovatelům 
teplo vyrobené pomocí bioplynu, již 
nebyla dávána přednost zemnímu plynu 
nebo jiným fosilním palivům. Aby bylo 
možno sledovat plnění těchto cílů, je 
nezbytné mít k dispozici statistiky 
a výroční zprávy o výrobě bioplynu 
v zemědělství.
__________
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1 Texty přijaté toho dne, P6_TA-
PROV(2008)0095.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. 
Stanoví povinné cíle, pokud jde o celkový 
podíl energie z obnovitelných zdrojů na 
spotřebě energie a podíl energie z 
obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice 
stanoví pravidla týkající se záruk původu, 
správních postupů a připojení elektrické 
soustavy s ohledem na energii z 
obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro biopaliva a jiné biokapaliny.

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. 
Stanoví povinné cíle, pokud jde o celkový 
podíl energie z obnovitelných zdrojů na 
spotřebě energie a podíl energie z 
obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice 
stanoví pravidla týkající se záruk původu, 
správních postupů a připojení elektrické 
soustavy s ohledem na energii z 
obnovitelných zdrojů.  Jejím cílem je 
úplná harmonizace kritérií udržitelnosti 
agropaliv a jiných biokapalin, stejně jako 
energie na vytápění a chlazení vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie.

Odůvodnění

Ve směrnici musí být zahrnuta kritéria ekonomické a sociální udržitelnosti i udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „biomasou“ se rozumí výsledek
biologického rozkladu produktů, odpadů a 
zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných 
a živočišných látek), z lesnictví a s nimi 
příbuzných průmyslových oborů, jakož i 
výsledek biologického rozkladu
průmyslových a městských odpadů; 

(b) „biomasou“ se rozumí podíl produktů, 
odpadů a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), z lesnictví 
a s nimi příbuzných průmyslových oborů, 
jakož i podíl průmyslových a městských 
odpadů, ať již biodegradabilní či nikoliv; 
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Odůvodnění

Směrnice musí upřesnit definici biomasy takovým způsobem, aby nedošlo k záměně 
obnovitelného původu výrobku s pojmem biodegradability, neboť neobnovitelné výrobky 
mohou být biodegradabilní.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) „biopalivem“ se rozumí kapalná nebo 
plynná pohonná hmota pro dopravu 
vyráběná z biomasy;

(f) „biopalivem“ se rozumí kapalná nebo 
plynná pohonná hmota pro dopravu 
vyráběná z biomasy; přičemž za biopaliva 
jsou považovány zejména tyto výrobky:
i) „bioethanol“: ethanol spadající do 
podpoložky 2207 10 00 nomenklatury 
stanovené nařízením Rady (EHS) 
č. 2658/87 ze dne 23. července 1987 
o celní a statistické nomenklatuře 
a o společném celním sazebníku1, u něhož 
je obsah alkoholu nejméně 99 %/obj., 
vyrobený z biomasy a/nebo 
z biodegradabilního podílu odpadů, jehož 
vlastnosti přinejmenším vyhovují 
požadavkům stanoveným normou 
EN 15376 a který je určen k použití 
jakožto biopalivo;
ii) „bionafta“: methylester vyrobený 
z rostlinného nebo živočišného oleje, resp. 
tuku, o jakosti motorové nafty, užívaný 
jako biopalivo;
iii) „bioplyn“: plynná pohonná hmota 
vyrobená z biomasy a/nebo 
z biodegradabilního podílu odpadů, 
vyčištěná na kvalitu zemního plynu a 
používaná jako biopalivo, případně 
dřevoplyn;
iv) „biomethanol“: methanol vyrobený 
z biomasy a používaný jako biopalivo;
v) „biodimethyléter“: dimethyléter 
vyrobený z biomasy a používaný jako 
biopalivo;
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vi) „bio-ETBE“: ethyl-terc.-butyl-ether 
vyrobený z bioethanolu (biopalivo 
s obsahem bio-ETBE 47 %/obj.);
vii) „bio-MTBE“: methyl-terc.-butyl-ether 
vyrobený z biomethanolu (palivo 
s obsahem bio-MTBE 36 %/obj.);
viii) „syntetické biopalivo“: syntetický 
uhlovodík nebo směs syntetických 
uhlovodíků vyrobená z biomasy;
ix) „biovodík“: vodík vyrobený z biomasy 
a/nebo z biodegradabilního podílu odpadů 
a používaný jako biopalivo;
x) „čistý rostlinný olej“: olej vyrobený 
z olejných rostlin lisováním, vyluhováním 
nebo srovnatelnými postupy, surový nebo 
rafinovaný, avšak chemicky 
neupravovaný, pokud je jeho využití 
slučitelné s typem daného motoru 
a odpovídajícími požadavky týkajícími se 
emisí.
__________

1 Úř. věst. L 256, 7. 9. 1987, s. 1. Nařízení 
naposledy pozměněné nařízením Komise (ES) 
č. 360/2008 (Úř. věst. L 111, 23.4.2008, s. 9).

Odůvodnění

Za účelem zajištění soudržnosti a právní jasnosti je na místě převzít definice uvedené v článku 
2 směrnice 2003/30. Definice bioethanolu musí být upravena podle platné nomenklatury.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 3  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v roce 2020 se rovnal 
alespoň jeho celkový cíl pro podíl energie z 
obnovitelných zdrojů v uvedeném roce, jak 
stanoví třetí sloupec tabulky v části A 
přílohy I. 

1. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v roce 2020 se rovnal 
alespoň jeho celkový cíl pro podíl energie
z obnovitelných zdrojů v uvedeném roce, 
jak stanoví třetí sloupec tabulky v části A 
přílohy I, přičemž každý členský stát je 
povinen zabývat se také otázkou 
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energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 3  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zavedou příslušná opatření 
s cílem zajistit, aby se podíl energie 
z obnovitelných zdrojů rovnal podílu 
uvedeném v indikativním směru 
stanoveném v části B přílohy I nebo ho 
překračoval. 

2. S ohledem na podmínky stanovené 
v článcích 15 a 18 členské státy zavedou 
příslušná opatření s cílem zajistit, aby se 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
rovnal podílu uvedeném v indikativním 
směru stanoveném v části B přílohy I nebo 
ho překračoval. 

Odůvodnění

Směrnice musí upřesnit, že cíl týkající se 10% podílu biopaliv se musí podřídit kritériím 
udržitelnosti, stanoveným v článku 15, stejně jako používání biopaliv druhé generace, jak je 
stanoveno v čl. 18 odst. 4.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10% konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10% konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě. Toto ustanovení musí být 
uplatněno především a zejména na 
základě potenciálu Společenství. 
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Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme vnitrostátní 
akční plán.

1. Každý členský stát přijme vnitrostátní 
akční plán.

Vnitrostátní akční plán stanoví cíle 
členských států pro podíly energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě, při 
výrobě elektřiny, vytápění a chlazení 
v roce 2020 a vhodná opatření, která je 
třeba přijmout k dosažení těchto cílů, 
včetně vnitrostátních politik pro rozvoj 
stávajících zdrojů biomasy a mobilizaci 
nových zdrojů biomasy pro různá využití, a 
opatření, která je třeba přijmout ke splnění 
požadavků článků 12 až 17.

Vnitrostátní akční plány nejprve navrhují 
vyhodnotit, jakými zdroji biomasy daná 
země disponuje, a poté stanoví cíle 
členských států pro podíly energie z 
obnovitelných zdrojů v dopravě, při výrobě 
elektřiny, vytápění a chlazení v roce 2020 
Popisují vhodná opatření, která je třeba 
přijmout k dosažení těchto cílů, včetně 
vnitrostátních politik pro rozvoj stávajících 
zdrojů biomasy a udržitelné využívání
nových zdrojů biomasy pro různá využití, a 
opatření, která je třeba přijmout ke splnění 
požadavků článků 12 až 17

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 4  odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vnitrostátních akčních plánech jsou 
uvedeny rovněž podíly surovin, které jsou 
nezbytné k výrobě energie, a podíly 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů, 
výhradně ze zdrojů dostupných na 
národní úrovni nebo na úrovni 
Společenství. Tyto zdroje představují
v každém členském státě nejméně 80 % 
konečné spotřeby energie vyrobené 
z obnovitelných zdrojů.

Odůvodnění
Je nutné, aby mohly členské státy ve svých vnitrostátních akčních plánech uvést, jak a pomocí 
jakých prostředků zamýšlejí dosáhnout cíle na základě použití svých vlastních zdrojů 
a domácích surovin a/nebo surovin pocházejících ze Společenství, oproti zdrojům 
a surovinám získaným dovozem ze třetích zemí.
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Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 5  odst. 2  písm. a a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) nejméně 80 % surovin nebo 
přírodních zdrojů nezbytných k provozu 
zařízení se nachází na území členského 
státu či na území Společenství;

Odůvodnění
Je nutno výslovně uvést závazek členských států používat přednostně vlastní zdroje a/nebo 
suroviny a dbát v tomto smyslu na to, aby byla o dodržování tohoto závazku informována 
Komise a aby jej brala v úvahu.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se členský stát domnívá, že je 
následkem vyšší moci nemožné splnit podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v roce 2020 stanovený ve 
třetím sloupci tabulky v příloze I, 
informuje o tom co nejdříve Komisi. 
Komise přijme rozhodnutí týkající se 
průkaznosti vyšší moci; v kladném případě 
rozhodne o úpravě konečné spotřeby 
energie z obnovitelných zdrojů členského 
státu na rok 2020. 

3. Pokud se členský stát domnívá, že je 
následkem vyšší moci nebo konfliktu 
hlavních způsobů využití, které 
destabilizují produkci potravin a 
průmyslová odvětví tradičně využívající 
dřevo, nemožné splnit podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na konečné spotřebě 
energie v roce 2020 stanovený ve třetím 
sloupci tabulky v příloze I, informuje o 
tom co nejdříve Komisi. Komise přijme 
rozhodnutí týkající se průkaznosti vyšší 
moci; v kladném případě rozhodne o 
úpravě konečné spotřeby energie z 
obnovitelných zdrojů členského státu na 
rok 2020 Komise přijme rozhodnutí 
týkající se průkaznosti vyšší moci nebo 
konfliktu hlavních způsobu využití; v 
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kladném případě rozhodne o úpravě 
konečné spotřeby energie z obnovitelných 
zdrojů členského státu na rok 2020 

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. a) se konečná 
spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie vypočte jako množství elektřiny 
vyrobené v členském státě z obnovitelných 
zdrojů energie, kromě výroby elektřiny v 
přečerpávacích elektrárnách využívajících 
vodu, kterou předtím vypumpovaly, 
upravené v souladu s článkem 10. 

Pro účely odst. 1 písm. a) se konečná 
spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie vypočte jako množství elektřiny 
vyrobené v členském státě z obnovitelných 
zdrojů energie, kromě výroby elektřiny v 
sítích využívajících odpadního tepla 
biomasy bez spalování a v přečerpávacích 
elektrárnách využívajících vodu, kterou 
předtím vypumpovaly, upravené v souladu 
s článkem 10

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 6  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby původ 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie a vytápění a chlazení vyrobených z 
obnovitelných zdrojů energie v 
elektrárnách s kapacitou nejméně 5 MWh 
mohl být zajištěn ve smyslu této směrnice.

1. Členské státy zajistí, aby původ 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie a vytápění a chlazení vyrobených z 
obnovitelných zdrojů energie v 
elektrárnách s kapacitou nejméně 5 MWh 
mohl být zajištěn ve smyslu této směrnice. 
Členské státy zavedou na základě 
stávajících režimů podpory odchylku pro 
zařízení vyrábějící elektřinu a teplo 
z biomasy s kapacitou menší než 5 MWh.

Odůvodnění
Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je zabránit tomu, aby omezení, které Komise navrhuje 
pro výkon zařízení, vyloučilo výrobu energie z biomasy zemědělského a lesnického původu.
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Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 6  odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V odůvodněných případech, kdy má 
místní výroba energie z obnovitelných 
zdrojů význam pro podporu ekonomicky, 
ekologicky a sociálně udržitelného rozvoje 
regionu, však mohou členské státy 
odchylně od prvních dvou pododstavců 
používat nižší limity objemu. 

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 6  odst. 2  písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) složení a původ použitých surovin a to, 
zda mají tyto suroviny původ mimo území 
Společenství, v souladu s článkem 4; 

Odůvodnění
Je vhodné, aby v režimu záruk původu byl v souladu s ustanoveními článku 4 uváděn původ 
meziproduktů a/nebo surovin.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy provádějí hodnocení celkové 
energetické bilance přenosu, a tedy
přepravy mezi členskými státy, energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
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na střední a dlouhé vzdálenosti. Pokud 
možno upřednostňují decentralizovanou a 
místní výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů a rozvoj krátkých hospodářských 
smyček, které přispívají k příznivější 
energetické, environmentální a územní 
rovnováze a k vytváření pracovních 
příležitostí ve venkovských oblastech.

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy vytvoří, pokud to 
příslušné vnitrostátní vzdělávací programy 
dosud nestanoví, systémy osvědčování pro 
osoby zajišťující instalaci kotlů a kamen na 
biomasu, solárních fotovoltaických a 
solárních tepelných systémů a tepelných 
čerpadel malého rozsahu. Tyto systémy 
jsou založeny na kritériích stanovených v 
příloze IV. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydá jiný členský stát v 
souladu s těmito kritérii.

Odůvodnění

Vzhledem k vysoké úrovni odborné přípravy řemeslníků ve většině členských států jsou 
navrhovaná osvědčování přemrštěná.

Pozměňovací návrh 39

Návrh směrnice
Čl. 14  název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k distribuční soustavě elektřiny Přístup k distribuční soustavě elektřiny 
a plynu

Pozměňovací návrh 40
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Návrh směrnice
Čl. 14  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky k 
rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k tomu, aby se rozvoj infrastruktur pro 
distribuční soustavy mohl přizpůsobovat
dalšímu rozvoji výroby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie a plynu, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se do roku 2020 předpokládá zvýšení poptávky po zemním plynu, návrh 
směrnice by měl obsahovat kapitolu týkající se přístupu bioplynu do plynárenské distribuční 
soustavy, podobně jako je tomu v případě ustanovení týkajících se elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 14  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribučních soustav, 
členské státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny a plynu vyrobených z 
obnovitelných zdrojů energie. Zajistí 
rovněž přednostní přístup elektřiny a plynu
vyrobených z obnovitelných zdrojů do 
distribučních soustav. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie a plynu dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
a plynárenského systému umožňuje.
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se do roku 2020 předpokládá zvýšení poptávky po zemním plynu, návrh 
směrnice by měl obsahovat kapitolu týkající se přístupu bioplynu do plynárenské distribuční 
soustavy, podobně jako je tomu v případě ustanovení týkajících se elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 14  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav o 
vypracování a zveřejnění jejich jednotných 
pravidel pro hrazení a sdílení nákladů na 
technické úpravy, jako je připojení na 
distribuční soustavu a posílení distribuční 
soustavy, které jsou nutné pro začlenění 
nových výrobců dodávajících do propojené 
distribuční soustavy elektřinu vyrobenou z 
obnovitelných zdrojů.

3. Členské státy požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav o 
vypracování a zveřejnění jejich jednotných 
pravidel pro hrazení a sdílení nákladů na 
technické úpravy, jako je připojení na 
distribuční soustavy a posílení 
distribučních soustav, které jsou nutné pro 
začlenění nových výrobců dodávajících do 
propojené distribuční soustavy elektřinu 
a plyn vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Tato pravidla musí být založena na 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritériích, která 
zohledňují zejména všechny náklady a 
výhody související s připojením těchto 
výrobců na distribuční soustavu a zvláštní 
okolnosti výrobců umístěných v 
okrajových oblastech a oblastech s nízkou 
hustotou obyvatelstva. V těchto pravidlech 
mohou být uvedeny různé typy připojení.

Tato pravidla musí být založena na 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritériích, která 
zohledňují zejména všechny náklady a 
výhody související s připojením těchto 
výrobců na distribuční soustavy a zvláštní 
okolnosti výrobců umístěných v 
okrajových oblastech a oblastech s nízkou 
hustotou obyvatelstva. V těchto pravidlech 
mohou být uvedeny různé typy připojení.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se do roku 2020 předpokládá zvýšení poptávky po zemním plynu, návrh 
směrnice by měl obsahovat kapitolu týkající se přístupu bioplynu do plynárenské distribuční 
soustavy, podobně jako je tomu v případě ustanovení týkajících se elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 43
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Návrh směrnice
Čl. 14  odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením. 
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kteří se chtějí připojit na soustavu, aby 
vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením. 
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny a plynu z obnovitelných zdrojů 
energie, kteří se chtějí připojit na soustavu, 
aby vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se do roku 2020 předpokládá zvýšení poptávky po zemním plynu, návrh 
směrnice by měl obsahovat kapitolu týkající se přístupu bioplynu do plynárenské distribuční 
soustavy, podobně jako je tomu v případě ustanovení týkajících se elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 14  odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby účtování 
poplatků za přenos a distribuci 
nediskriminovalo elektřinu z obnovitelných 
zdrojů energie, včetně zejména elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie vyrobené v 
okrajových oblastech, například ostrovních 
regionech a regionech s nízkou hustotou 
obyvatelstva.

7. Členské státy zajistí, aby účtování 
poplatků za přenos a distribuci 
nediskriminovalo elektřinu a plyn 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně zejména elektřiny a plynu z 
obnovitelných zdrojů energie vyrobených v 
okrajových oblastech, například ostrovních 
regionech a regionech s nízkou hustotou 
obyvatelstva.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se do roku 2020 předpokládá zvýšení poptávky po zemním plynu, návrh 
směrnice by měl obsahovat kapitolu týkající se přístupu bioplynu do plynárenské distribuční 
soustavy, podobně jako je tomu v případě ustanovení týkajících se elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 14  odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované provozovateli přenosových a 
distribučních soustav za přenos a distribuci 
elektřiny ze zařízení, která využívají 
obnovitelné zdroje, odrážely realizovatelné 
nákladové výhody vyplývající z připojení 
zařízení na soustavu.

8. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované provozovateli přenosových a 
distribučních soustav za přenos a distribuci 
elektřiny a plynu ze zařízení, která 
využívají obnovitelné zdroje, odrážely 
realizovatelné nákladové výhody 
vyplývající z připojení zařízení na 
soustavu. Tyto nákladové výhody mohou 
vzniknout z přímého užití nízkonapěťové 
distribuční soustavy.

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že se do roku 2020 předpokládá zvýšení poptávky po zemním plynu, návrh 
směrnice by měl obsahovat kapitolu týkající se přístupu bioplynu do plynárenské distribuční 
soustavy, podobně jako je tomu v případě ustanovení týkajících se elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny

Kritéria udržitelnosti pro biopaliva a jiné 
biokapaliny a pro energii na vytápění a na 
chlazení produkovanou z obnovitelných 
zdrojů energie
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Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biopaliva a jiné biokapaliny se pro účely 
uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, pouze 
pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 5: 

1. Biopaliva a jiné biokapaliny a energie 
na vytápění a na chlazení produkovaná z 
obnovitelných zdrojů energie se pro účely 
uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, pouze 
pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 5: 

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 15   odst. 1  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) měření souladu s požadavky této 
směrnice týkajícími se vnitrostátních cílů;

(a) měření souladu s požadavky této 
směrnice týkajícími se vnitrostátních cílů, 
včetně dodržování rozdělení podílů 
vnitrostátní výroby či výroby v rámci 
Společenství a dovážených množství, 
včetně surovin a meziproduktů 
dovážených ze třetích zemí;

Odůvodnění
Kritéria udržitelnosti biopaliv a biokapalin musí zohledňovat rovněž dodržování rozdělení 
podílů používaných výrobků podle jejich původu, včetně používaných surovin a meziproduktů.

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) způsobilost k finanční podpoře na 
spotřebu biopaliv a jiných biokapalin.

c) způsobilost k finanční podpoře na 
spotřebu biopaliv a jiných biokapalin a pro 
energii na vytápění a na chlazení 
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produkovanou z obnovitelných zdrojů 
energie.

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35 %.

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 50 %.

Odůvodnění

S ohledem na možnou hospodářskou soutěž v oblasti využívání musí být biomasa užívána co 
nejúčinnějším způsobem, zejména z pohledu klimatu. Je tedy nutno zajistit, aby se omezené 
podpory vztahovaly také na vektory obnovitelné energie, které výrazně přispívají k ochraně 
klimatu.

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2 a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o biomasu, členské státy 
podporují konverzní technologie, které 
dosahují konverzní účinnosti v minimální 
výši 85 % pro rezidenční a komerční 
zařízení a minimálně 70 % pro 
průmyslová zařízení.

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 

3. Biopaliva a jiné biokapaliny a energie 
na vytápění a na chlazení produkovaná z 
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vyrobeny ze surovin získaných z půdy s 
vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, 
tj. půdy, která měla v lednu 2008 nebo poté 
jeden z těchto statusů, bez ohledu na to, 
zda ho stále ještě má, či nikoliv:

obnovitelných zdrojů energie zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy s 
vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, 
tj. půdy, která měla v lednu 2008 nebo poté 
jeden z těchto statusů, bez ohledu na to, 
zda ho stále ještě má, či nikoliv:

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 3  pododstavec 1  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy. 

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy, ledaže by bylo 
prokázáno, že lidský zásah byl a nadále 
bude mít takovou intenzitu a periodicitu, 
aby během celého procesu užívání lesa 
umožňoval stálé zachovávání biologické 
rozmanitosti přirozených druhů; 

Odůvodnění
Přestože je vhodné umožnit využívání dostupné biomasy, zejména z lesů, které byly v minulém 
období intenzivně využívány, toto využívání lze povolit pouze za velmi přísných podmínek 
s důrazem na nutnost dlouhodobého zachování biologické rozmanitosti.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 3  pododstavec 1 písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) zemědělské oblasti, které svou vysokou 
biologickou rozmanitostí zaručí pestrost 
zemědělských výrobků, která je nezbytná 
pro zajištění potravin a krmiva;
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Odůvodnění

Je na místě chránit oblasti určené k pěstování zemědělských plodin, které jsou díky vysokému 
stupni biologické rozmanitostí schopny stát se zdrojem potravin a krmiva, aniž by zajišťovaly 
zásoby potravin na úkor zachování pestrosti plodin a regionálních zvláštností.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 3  pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví kritéria a zeměpisné 
oblasti k určení luk, na které se vztahuje 
písmeno c). Uvedené opatření, jež má za 
účel změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Komise navrhne Evropskému parlamentu 
a Radě kritéria a zeměpisné oblasti 
k určení luk, na které se vztahuje písmeno 
c). 

Odůvodnění
Tento článek stanoví přílišné rozšíření pravomocí Komise. Rozhodovacím orgánům 
Evropské unie, tedy Parlamentu a Radě, přísluší, aby se vyslovily ke kritériím výběru a k 
zeměpisným oblastem, které mají být chráněny.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která 
měla v lednu 2008 jeden z těchto statusů a 
již ho nemá:

4. Biopaliva a jiné biokapaliny a energie 
na vytápění a na chlazení produkovaná z 
obnovitelných zdrojů energie zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která 
měla v lednu 2008 jeden z těchto statusů a 
již ho nemá:

Pozměňovací návrh 57
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) rašeliniště;

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 4  pododstavec 1  písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda o 
rozloze nejméně 1 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 30 %, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ.

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda o 
rozloze nejméně 1 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 10 %, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ.

Odůvodnění

I když může být Komisí navrhovaná definice lesa považována za odpovídající definici přijaté 
při jednáních týkajících se klimatu (Kjótský protokol), její používání je nicméně 
problematické, protože otevírá cestu ke kultivaci savan.

Abychom se této situaci vyhnuli, stačí přijmout přísnější definici z přílohy rozhodnutí 
11/CP.7 Marrákešškých dohod (FCCP/CP/2001/13/Add.1) :

„Les je území o minimální ploše 0,05-1.0 hektarů s porostem stromů vytvářejících koruny 
(nebo ekvivalentní zakmenění)na více než 10-30 %, který má potenciál  v dospělosti 
dosáhnout minimální výšky 2-5 metrů in situ.“

Z tohoto důvodu je vhodné přijmout kritérium 10 %. 

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
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Společenství a užité k výrobě biopaliv a 
jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

Společenství a užité k výrobě biopaliv a 
jiných biokapalin a pro energii na 
vytápění a na chlazení vyrobenou z 
obnovitelných zdrojů energie zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 se získají 
v souladu s požadavky a normami podle 
ustanovení uvedených v bodě A přílohy III 
nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 pod 
položkou „Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení, 
s ohledem na požadavky platné v oblasti 
soužití.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 5 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1, vyrobené 
mimo území Evropské unie, se získávají 
podle obdobných pravidel. V případech, 
kdy nelze obdobná pravidla uplatnit, se 
pak zemědělské suroviny, používané při 
výrobě biopaliv a jiných biokapalin 
zohledněných pro účely uvedené 
v odstavci 1, vyrobených mimo území 
Evropské unie a majících dopad na 
světové přírodní zdroje, získávají 
v souladu s těmito požadavky: 
a) nedojde k výraznému zvýšení emisí, 
které by mohly způsobit acidifikaci, 
eutrofizaci nebo poškození ozónové vrstvy, 
nebo které by byly toxické; 
b) nedojde k výraznému poškození funkcí 
či úrodnosti půdy (např. zachování 
úrovně organických látek nebo boj proti 
erozi); 
c) nedojde k výraznému snížení jakosti 
vody nebo vodního zdroje; 
d) hnojiva a pesticidy budou užívány 
způsobem, který je z hlediska životního 
prostředí přiměřený. 
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Vnitrostátní orgány a/nebo hospodářský 
subjekt poskytnou Komisi důvěryhodné 
informace, které prokáží, že kritéria 
ochrany životního prostředí, která dotyčná 
země uplatňuje, odpovídají těmto 
požadavkům. 

Odůvodnění
Směrnice musí stanovit spravedlivé podmínky pro hospodářskou soutěž, a to tím, že 
environmentální podmíněnost SZP rozšíří i na třetí země.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o biopaliva a jiné biokapaliny 
vyrobené ve třetích zemích, uplatňují se 
následující podmínky:
a) Biopaliva a jiné kapaliny jsou 
zohledněny pro účely stanovené v odstavci 
1 pouze za předpokladu, že třetí země, 
v nichž byly vyrobeny, ratifikovaly 
a skutečně provedly všechny následující 
environmentální úmluvy:
- Úmluvu o mezinárodním obchodu 
s ohroženými druhy volně žijících 
živočichů a planě rostoucích rostlin,
- Úmluvu o biologické rozmanitosti,
- Kjótský protokol k Rámcové úmluvě 
OSN o změně klimatu.
Skutečné provedení těchto úmluv se 
stanoví na základě prováděcích zpráv 
dotyčných třetích zemí, na základě 
ustanovení provádějících tyto úmluvy 
a zejména na základě doporučení, která 
vydávají orgány zřízené v rámci těchto 
úmluv a pověřené kontrolou souladu.
b) Pokud třetí země neratifikovala úmluvy 
uvedené v bodu a), avšak vnitrostátní 
orgány či určitý hospodářský subjekt 
poskytnou Komisi důvěryhodné 
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informace, které dokládají, že dotyčná 
třetí země uplatňuje taková kritéria 
ochrany životního prostředí, která jsou 
rovnocenná kritériím obsaženým 
v uvedených úmluvách, Komise může 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 21 
odst. 2 rozhodnout, že biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobené v těchto třetích 
zemích mohou být zohledněny pro účely 
uvedené v odstavci 1. 
c) Každé dva roky podá Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o dopadu zvýšené poptávky po biopalivech 
na sociální udržitelnost v rámci 
Společenství a ve třetích zemích 
a o dopadu politiky Unie v oblasti biopaliv 
na dostupnost potravin ve vyvážejících 
třetích zemích, o možnostech přístupu 
obyvatel rozvojových zemí k těmto 
potravinám a o obecnějších otázkách 
rozvoje. První zpráva bude předložena 
v roce 2012. Bude se týkat zejména 
dodržování práv na užívání půdy. Pokud 
jde o třetí země, které jsou významným 
zdrojem surovin určených k výrobě 
biopaliv pro potřeby Unie, ve zprávě bude 
uvedeno, zda každá z těchto zemí 
ratifikovala každou z následujících úmluv 
Mezinárodní organizace práce: 
i) Úmluva o minimálním věku pro přijetí 
do zaměstnání (č. 138);
ii) Úmluva o zákazu a okamžitých 
opatřeních k odstranění nejhorších forem 
dětské práce (č. 182);
iii) Úmluva o odstranění nucené práce (č. 
105);
iv) Úmluva o nucené nebo povinné práci 
(č. 29);
v) Úmluva o stejném odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty (č. 100);
vi) Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a 
povolání) (č. 111);
vii) Úmluva o svobodě sdružování a 
ochraně práva odborově se organizovat (č. 
87);
viii) Úmluva o provádění zásad práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 
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98).
Komise případně navrhne nápravné 
opatření.

Odůvodnění
Do směrnice musí být zahrnuta kritéria sociální udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 
článkem z jiných důvodů udržitelnosti.

Členské státy mohou odmítnout zohlednit 
pro účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a 
jiné biokapaliny a energii na vytápění a na 
chlazení produkovanou z obnovitelných 
zdrojů energie, jejichž produkce 
nedodržuje kritéria ekonomické a sociální 
a udržitelnosti a udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí a vytváří vážné 
konflikty ve využití a riziko pro 
zajišťování potravin.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

7. Komise před provedením této směrnice
podá zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny a 
energii na vytápění a na chlazení 
produkovanou z obnovitelných zdrojů 
energie. Zprávu v případě potřeby doplní 
návrhy na udržitelný režim pro jiné 
energetické užití biomasy Evropskému 
parlamentu a Radě.
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Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Čl. 16 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověření souladu s kritérii udržitelnosti z 
hlediska životního prostředí pro biopaliva 
a jiné biokapaliny

Ověření souladu s kritérii udržitelnosti pro 
biopaliva a jiné biokapaliny a pro energii 
na vytápění a na chlazení produkovanou z 
obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je potřeba zohlednit biopaliva a 
jiné biokapaliny za účely uvedenými v čl. 
15 odst. 1, vyžádají si členské státy od 
hospodářských subjektů, aby prokázaly, že 
byla splněna kritéria z hlediska 
udržitelnosti životního prostředí stanovená 
v článku 15. Za tímto účelem po 
hospodářských subjektech vyžadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, a 
stanoví, že:

1. Pokud je potřeba zohlednit biopaliva a 
jiné biokapaliny a pro energii na vytápění 
a na chlazení produkovanou z 
obnovitelných zdrojů energie za účely 
uvedenými v čl. 15 odst. 1, vyžádají si 
členské státy od hospodářských subjektů, 
aby prokázaly, že byla splněna kritéria z 
hlediska udržitelnosti životního prostředí 
stanovená v článku 15. Za tímto účelem po 
hospodářských subjektech vyžadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, a 
stanoví, že:

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 16  odst. 1  návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je potřeba zohlednit biopaliva a 
jiné biokapaliny za účely uvedenými v čl. 
15 odst. 1, vyžádají si členské státy od 
hospodářských subjektů, aby prokázaly, že 
byla splněna kritéria z hlediska 
udržitelnosti životního prostředí stanovená 
v článku 15. Za tímto účelem po 

1. Pokud je potřeba zohlednit biopaliva a 
jiné biokapaliny za účely uvedenými v čl. 
15 odst. 1, vyžádají si členské státy 
rozdělení vnitrostátní výroby či výroby v 
rámci Společenství a dovozů ze třetích 
zemí a uloží hospodářský subjektům, aby 
prokázaly, že byla splněna kritéria z 
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hospodářských subjektech vyžadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, a 
stanoví, že:

hlediska udržitelnosti životního prostředí 
stanovená v článku 15. Za tímto účelem po 
hospodářských subjektech vyžadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, a 
stanoví, že:

Odůvodnění
Členské státy se zavazují, že budou sledovat dodržování kritérií a limitů stanovených pro 
rozdělení vnitrostátní výroby a/nebo výroby v rámci Společenství a výrobků dovezených ze 
třetích zemí.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní a mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů z
biomasy obsahují přesné údaje ve smyslu 
čl. 15 odst. 2 anebo prokazují, že dodávky 
biopaliva jsou v souladu s kritérii z 
hlediska udržitelnosti životního prostředí v 
čl. 15 odst. 3 nebo 4.

Komise zajistí, aby nepovinné vnitrostátní 
a mezinárodní režimy stanovující normy 
pro výrobu produktů z biomasy obsahovaly 
přesné údaje ve smyslu čl. 15 odst. 2 anebo 
prokazovaly, že dodávky biomasy určené 
k výrobě energie jsou v souladu s kritérii z 
hlediska sociální udržitelnosti 
a udržitelnosti životního prostředí v čl. 15 
odst. 3 nebo 4.

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní a mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů z 
biomasy obsahují přesné údaje ve smyslu 
čl. 15 odst. 2 anebo prokazují, že dodávky 
biopaliva jsou v souladu s kritérii z 
hlediska udržitelnosti životního prostředí v 
čl. 15 odst. 3 nebo 4. Komise může 
rozhodnout, že vnitrostátní, nadnárodní 
anebo mezinárodní režimy měření úspor 

Komise může rozhodnout, že vnitrostátní, 
nadnárodní anebo mezinárodní režimy 
měření úspor emisí skleníkových plynů 
obsahují přesné údaje ve smyslu čl. 15, a to 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3.
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emisí skleníkových plynů obsahují přesné 
údaje ve smyslu čl. 15 odst. 2.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rozhodnutí podle odstavce 4 se přijímají 
postupem podle čl. 21 odst. 2. Tato 
rozhodnutí budou platná nejdéle 5 let.

6. Rozhodnutí podle odstavce 4 se přijímají 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3. Tato rozhodnutí budou 
platná nejdéle 5 let. Rozhodnutí lze odvolat 
na návrh Komise, výboru uvedeného v čl. 
21 odst. 2 nebo Evropského parlamentu, 
a to kdykoliv v případě, že je zpochybněna 
důvěryhodnost programu.

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise přezkoumá na žádost členského 
státu anebo ze své vlastní iniciativy použití 
článku 15 u zdroje biopaliva nebo jiné 
biokapaliny a do šesti měsíců od obdržení 
žádosti a postupem podle čl. 21 odst. 2 
rozhodne, zda daný členský stát může tento 
zdroj biopaliva anebo biokapaliny 
zohlednit pro účely uvedené v čl. 15 odst. 
1.

8. Komise přezkoumá na žádost členského 
státu anebo ze své vlastní iniciativy použití 
článku 15 u zdroje biopaliva nebo jiné 
biokapaliny a energii na vytápění a na 
chlazení produkovanou z obnovitelných 
zdrojů energie a do šesti měsíců od 
obdržení žádosti a postupem podle čl. 21 
odst. 2 rozhodne, zda daný členský stát 
může tento zdroj biopaliva anebo 
biokapaliny a energie na vytápění a na 
chlazení produkované z obnovitelných 
zdrojů energie zohlednit pro účely uvedené 
v čl. 15 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výpočet dopadů skleníkových plynů z 
biopaliv a jiných biokapalin

Výpočet dopadů biopaliv a jiných 
biokapalin a energie na vytápění a na 
chlazení produkované z obnovitelných 
zdrojů energie na skleníkové plyny.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 17  odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději dne 31. března 2010 zprávu 
obsahující seznam těch celků na jejich 
území, které jsou klasifikovány na úrovni 
NUTS 2 v rámci nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 a u 
kterých lze očekávat, že typické emise 
skleníkových plynů z pěstování 
zemědělských surovin budou v nižší anebo 
stejné výši jako emise vykazované v 
položce „pěstování“ v části D přílohy VII 
této směrnice, doprovázenou popisem 
metodiky a použitých údajů ke stanovení 
tohoto seznamu. Tato metoda zohlední 
vlastnosti půdy, klima a předpokládané 
výnosy ze surovin.

2. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději dne 31. března 2010 zprávu 
obsahující seznam těch oblastí na jejich 
území, kde typické emise skleníkových 
plynů (N2O) z pěstování zemědělských 
surovin budou v nižší anebo stejné výši 
jako emise vykazované v položce 
„pěstování“ v části D přílohy VII této 
směrnice, doprovázenou popisem metodiky 
a použitých údajů ke stanovení tohoto 
seznamu. Tato metoda zohlední vlastnosti 
půdy, klima a předpokládané výnosy ze 
surovin.

Odůvodnění
Povinnost hodnotit emise podle regionů musí být ve směrnici omezena pouze na hlavní 
skleníkový plyn, N2O, aniž by bylo závazně požadováno geografické upřesnění hladiny emisí, 
což zamezí přílišným nákladům na získávání údajů a na vysledovatelnost.

Pozměňovací návrh 73
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Návrh směrnice
Čl. 17  odst. 2 - pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží nejpozději dne 31. března 
2010 seznam území třetích zemí, u kterých 
lze očekávat, že typické emise 
skleníkových plynů z pěstování 
zemědělských surovin budou v nižší anebo 
stejné výši jako emise vykazované v 
položce „pěstování“ v části D přílohy VII 
této směrnice, doprovázenou pokud 
možno popisem metodiky a použitých 
údajů ke stanovení tohoto seznamu. 
Komise ke své zprávě případně připojí 
relevantní návrhy týkající se hodnot podle 
přílohy VII. 

Odůvodnění
Povinnost týkající se přesného regionálního hodnocení emisí N2O musí být ve směrnici 
rozšířena i na třetí země.

Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 17  odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise předloží nejpozději dne 31. 
prosince 2012 zprávu ohledně 
odhadovaných typických a standardních 
hodnot uvedených v části B a E přílohy VII 
se zvláštním důrazem na emise z dopravy a 
výroby a může podle potřeby rozhodnout
o úpravě těchto hodnot. Uvedené opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3.

4. Komise předloží nejpozději dne 31. 
prosince 2012 a potom každé dva roky
zprávu ohledně odhadovaných typických a 
standardních hodnot uvedených v části B a 
E přílohy VII se zvláštním důrazem na 
emise z dopravy a výroby, a upraví tyto 
hodnoty. Uvedené opatření, jež má za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.
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Odůvodnění

Cílem této změny je dosažení pravidelného hodnocení referenčních údajů.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise dodá před uplatňováním této 
směrnice údaje o snižování emisí 
skleníkových plynů, jež jsou výsledkem 
používání energie na vytápění a na 
chlazení produkované z obnovitelných 
zdrojů energie v závislosti na použité 
surovině.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 17 a
Povinnosti týkající se dovážených 

obdobných výrobků

1. Povinnosti, které se týkají udržitelné 
výroby biopaliv a udržitelného používání 
obnovitelných zdrojů a které jsou 
použitelné na výrobky Společenství, jsou 
zohledněny i pro případ dovozu 
obdobných výrobků, a to na základě 
závazků přijatých zeměmi původu.
2. Pokud země původu nesplní povinnosti 
uvedené v odstavci 1, Komise zavede ve 
vztahu k dovozům daňová či jiná opatření 
a/nebo udělí členským státům pravomoc 
k zavedení daňových či jiných opatření, 
která zajistí přednost výrobků 
Společenství a zamezí jakékoli nekalé 
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soutěži mezi výrobky Společenství 
a dováženými výrobky.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k obnovitelné 
energii vázajícími subjekty se podíl 
biopaliv vyrobených z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových 
vláknovin a lignocelulózových vláknovin 
považuje za dvojnásobný oproti ostatním 
biopalivům.

vypouští se

Odůvodnění

Tento krok není možno objektivně ospravedlnit tím, že se budeme dovolávat nezbytnosti zvýšit 
výnosnost nekonvenčních biopaliv. Ochrany klimatu lze dosáhnout pouze skutečným snížením 
emisí. Z právního hlediska lze tento krok jen stěží ospravedlnit, neboť narušení hospodářské 
soutěže s odvoláním na fiktivní snižování emisí by mohlo být považováno za svévolné.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18 a
Odstupňovaný režim zdanění paliv

Členské státy mohou zavést dynamický 
a odstupňovaný režim zdanění paliv, 
založený na snížení emisí skleníkových 
plynů vyplývajících z (bio)paliv a jiných 
(bio)kapalin vypočtených podle článku 17. 
Tento režim předpokládá postupné 
snižování zdanění biopaliv a biokapalin, 
což umožní dosáhnout velmi výrazného 
snížení emisí skleníkových plynů. Tento 
režim lze uplatnit pouze na biopaliva 
a biokapaliny, které splňují kritéria 
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udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí, uvedená v článku 15. Má se za 
to, že tento režim zajistí rozpočtovou 
neutralitu. Členské státy, které tento režim 
zavedou, o tom uvědomí Komisi.

Odůvodnění

Členské státy mohou přijmout doplňkové opatření týkající se odstupňování poplatků za paliva, 
aby obecně podpořily používání biopaliv, zejména pak těch nejúčinnějších. Zavedení takového 
režimu povzbudí výrobce i spotřebitele, aby vyráběli a používali účinnější biopaliva 
(umožňující dosáhnout velmi výrazného snížení emisí skleníkových plynů). To přispěje ke 
zrychlení přechodu k používání biopaliv druhé generace a tím i k omezení hospodářské 
soutěže mezi výrobou biopaliv a výrobou potravin.

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) vývoj dostupnosti a užití zdrojů 
biomasy pro energetické účely;

(g) vývoj dostupností a různých způsobů 
využití zdrojů biomasy; 

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje původ biopaliv a jiných 
biokapalin spotřebovaných ve Společenství 
a dopady jejich výroby na využití půdy ve 
Společenství a v hlavních dodavatelských 
třetích zemích. Sledování probíhá na 
základě zpráv členských států, 
předložených podle čl. 19 odst. 1, a zpráv 
příslušných třetích zemí, mezivládních 
organizací, vědeckých studií a jakýchkoli 
dalších příslušných informací. Komise také 
sleduje změny cen komodit spojené 
s využitím biomasy pro energii a jakékoli 
související pozitivní a negativní účinky na 
zajišťování potravin.

1. Komise sleduje původ biopaliv a jiných 
biokapalin spotřebovaných ve Společenství 
a dopady jejich výroby na využití půdy ve 
Společenství a v hlavních dodavatelských 
třetích zemích. Sledování probíhá na 
základě zpráv členských států, 
předložených podle čl. 19 odst. 1, a zpráv 
příslušných třetích zemí, mezivládních 
organizací, vědeckých studií a jakýchkoli 
dalších příslušných informací. Komise také 
sleduje změny cen komodit spojené 
s využitím biomasy pro energii a jakékoli 
související pozitivní a negativní účinky na 
zajišťování potravin a na tradiční 
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průmyslové činnosti.

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 20  odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Komise kontroluje vývozy biomasy 
a biopaliv používaných k energetickým
účelům a pocházejících ze třetích zemí 
a dohlíží na to, aby byla jejich výroba 
v souladu s předpisy v oblasti životního 
prostředí, platnými v Unii..

Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty 
v poměru k jejich energetickému obsahu 
(stanoveného u druhotných produktů 
s výjimkou elektrické energie jako spodní 
výhřevnost).

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů 
objektivním způsobem mezi palivo (nebo 
jeho odpovídající meziprodukty) a 
druhotné produkty v poměru k jejich 
energetickému obsahu (stanoveného u 
druhotných produktů s výjimkou elektrické 
energie v zásadě jako spodní výhřevnost).

Odůvodnění

V kombinaci s hodnotami, které lze určit volně, avšak v určitých případech s jasným 
rozlišením výsledků souvisejících s GES, pokud nejsou emise celého systému započteny pro 
každý výrobek podle procesu, který se jej týká. V některých případech (vlhké či suché zbytky 
z destilace) je tedy potřeba stanovit možnost objektivního započtení, např. na základě 
zvláštních limitů nebo na základě obsahu sušiny, který odpovídá výživové hodnotě.

Pozměňovací návrh 83
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Návrh směrnice
Příloha VII  část C  odst. 16  pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek. 
Energetický obsah těch druhotných 
produktů, jejichž energetický obsah je 
záporný, se pokládá pro účely výpočtu za 
nulový.

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin zůstávajících na polích, včetně 
slámy, bagasy, plev, kukuřičných klasů a 
ořechových skořápek. Energetický obsah 
těch druhotných produktů, jejichž 
energetický obsah je záporný, se pokládá 
pro účely výpočtu za nulový. 

Odůvodnění
Směrnice musí zohlednit energetickou hodnotu slámy a zbytků zemědělských plodin, které 
mohou být vyváženy z polí.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 16 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Emise skleníkových plynů z odpadů, 
zbytků zemědělských plodin včetně slámy, 
bagasy, plev, kukuřičných klasů a 
ořechových skořápek a zbytků, které nelze 
využít jako potraviny nebo krmivo a které 
pocházejí ze zpracovatelských řetězců, jež 
se netýkají zpracování biopaliv, se 
považují v celém životním cyklu těchto 
odpadů a zbytků až do doby jejich získání 
za nulové. 

Emise skleníkových plynů z odpadů, 
zbytků zemědělských plodin včetně slámy, 
bagasy, plev, kukuřičných klasů a 
ořechových skořápek a zbytků, které nelze 
využít jako potraviny, krmivo nebo 
energie, se považují v celém životním 
cyklu těchto odpadů a zbytků až do doby 
jejich získání za nulové. 

Odůvodnění
Směrnice musí zohlednit energetickou hodnotu slámy a zbytků zemědělských plodin, které 
mohou být vyváženy z polí.
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