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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ve svém stanovisku určeném Výboru pro průmyslu, výzkum a energetiku a týkajícím se 
pracovního plánu pro obnovitelné zdroje energie v Evropě v roce 2007 Výbor pro regionální 
rozvoj naléhavě vyzval Evropskou komisi, aby co nejdříve předložila návrh směrnice o 
obnovitelných zdrojích energie, společně s nástroji pro propagaci, převod technologií a šíření 
osvědčených postupů při jejich využívání.

Je třeba rovněž připomenout, že Výbor se přiklonil k tomu, aby do roku 2020 pocházelo 
průměrně 25 % energie z obnovitelných zdrojů a aby byly stanoveny jasné a závazné cíle pro 
odvětví elektřiny, dopravy, vytápění a chlazení. Výbor vyzval EU k tomu, aby v souladu se 
zásadou subsidiarity vyjasnila úlohy, práva a povinnosti regionů a místních orgánů při 
provádění této politiky.

Novou energetickou politiku pro Evropu je třeba podpořit, neboť plně respektuje volbu 
členských států, pokud jde o skladbu zdrojů energie a jejich svrchovanost nad primárními 
zdroji energie. Tato politika je zároveň uskutečňována v duchu solidarity mezi členskými 
státy, aby bylo dosaženo integrovaného přístupu ke změně klimatu a k propagaci udržitelnosti 
životního prostředí. Je třeba zdůraznit, že energetická politika využívající obnovitelné zdroje 
je příležitostí k uskutečňování decentralizované energetické politiky tím, že bude využíván 
potenciál jednotlivých regionů a uspokojovány jejich potřeby. Příslušné orgány by proto měly 
mít k dispozici prostředky k tomu, aby tyto cíle mohly splnit. Je důležité, aby členské státy 
posoudily využití všech možných technologií na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Komise by měla být požádána o to, aby kombinovanou výrobu při produkci obnovitelné 
energie z biomasy stanovila jako povinnost, pokud je to technicky možné. Dále by se měla 
zabývat dopadem projektů pecí na spalování dřeva na místní a udržitelný rozvoj dřevařského 
průmyslu, vzhledem k tomu, že toto odvětví významně přispívá k regionálnímu rozvoji a 
dynamičnosti hospodářství venkova. 

V tomto ohledu by členské státy a regiony měly podporovat iniciativy a činnosti všech 
místních zúčastněných stran zapojených do rozvoje obnovitelných zdrojů energie – místních a 
regionálních orgánů, zemědělců a lesníků, podnikatelů a projektantů, vysokých škol, 
vědeckých pracovníků a soukromých osob. Měly by rovněž podporovat vytváření partnerství 
veřejného a soukromého sektoru a zlepšit dodávky a obchodní cykly vyprodukované 
obnovitelné energie. 

Regionální a místní orgány by měly jít evropské veřejnosti příkladem a zavádět ve svých 
budovách technologie na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, podporovat využívání 
biopaliv ve svých vozidlech a šetřit energií pomocí energicky účinného zařízení. 

Je třeba zdůraznit, že využívání obnovitelné energie a výroba zařízení a strojů mohou mnoha 
evropským regionům, zejména těm, které mají omezené možnosti při vytváření pracovních 
příležitostí, poskytnout příležitosti pro další rozvoj.  

Plné využívání obnovitelných zdrojů energie nadále vyžaduje provádět ve velké míře 
výzkum, vývoj produktů, osvětu a výměnu osvědčených postupů.
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Je třeba důrazně vyzdvihovat hodnotu obnovitelných zdrojů energie z regionálního hlediska. 
Je tedy důležité, aby využívání obnovitelné energie plnilo účel, který vykazuje prokazatelný 
přínos.  

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) K vytvoření energetického modelu, 
který by podporoval obnovitelné energie, 
je nezbytné zahájit strategickou 
spolupráci, na níž se spolu s členskými 
státy budou podílet regiony a místní 
orgány a která se zaměří na jejich přímé 
zapojení do rozvoje tohoto modelu.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Hluboké neodvodněné rašeliniště s 
velkou zásobou uhlíku v půdě nebo 
vegetaci by rovněž nemělo být využíváno 
pro rozvoj jiných projektů obnovitelné 
energie, jako je budování vodních turbín a 
s nimi spojených tras, včetně „plovoucích 
silnic“, a jinou infrastrukturu. Dopady 
takového rozvoje rašeliniště by 
nevyhnutelně vedly k vysoušení 
rozsáhlých oblastí rašelinišť a uvolňování 
uloženého uhlíku do ovzduší, s důsledky 
pro tvorbu oxidu uhličitého. 
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Odůvodnění

Rašeliniště jsou propadem uhlíku. Výstavba větrných elektráren, „plovoucích silnic“ a další 
infrastruktury vede k narušení přirozeného odtoku a k vysoušení rašelinišť, v jehož důsledku 
se do ovzduší uvolňuje značné množství oxidu uhličitého a vzniká více emisí uhlíku, než je 
větrná elektrárna schopná vůbec kdy ušetřit.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) S cílem vyhnout se nepřiměřené 
administrativní zátěži by měl být stanoven 
seznam standardních hodnot pro běžné 
způsoby výroby biopaliv. U biopaliv a 
jiných biokapalin by vždy mělo být možno 
zjistit stupeň úspory skleníkových plynů 
stanovený tímto seznamem. Pokud se 
standardní hodnota úspor skleníkových 
plynů u způsobu výroby nachází pod 
požadovanou minimální úrovní úspor 
skleníkových plynů, mělo by se vyžadovat, 
aby výrobci usilující o prokázání jejich 
souladu s touto minimální úrovní dokázali, 
že skutečné emise z jejich výrobního 
procesu jsou nižší než ty, které byly 
použity při výpočtu standardních hodnot.

(45) S cílem vyhnout se nepřiměřené 
administrativní zátěži by měl být stanoven 
seznam standardních hodnot pro běžné 
způsoby výroby biopaliv. U biopaliv a 
jiných biokapalin by vždy mělo být možno 
zjistit stupeň úspory skleníkových plynů 
stanovený tímto seznamem, třebaže by to
v žádném případě nemělo vést k 
diskriminaci vůči těm členským státům a 
regionům, jejichž území je relativně 
neproduktivní vzhledem k povaze jejich 
půdy, klimatu a těžbě surovin. Pokud se 
standardní hodnota úspor skleníkových 
plynů u způsobu výroby nachází pod 
požadovanou minimální úrovní úspor 
skleníkových plynů, mělo by se vyžadovat, 
aby výrobci usilující o prokázání jejich 
souladu s touto minimální úrovní dokázali, 
že skutečné emise z jejich výrobního 
procesu jsou nižší než ty, které byly 
použity při výpočtu standardních hodnot.
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Odůvodnění

K tomu, aby nedocházelo k diskriminaci mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Podpůrná opatření přijatá podle této 
směrnice, která představují státní podporu 
ve smyslu článku 87 Smlouvy, musí být 
oznámena Komisi, která je musí podle čl. 
88 odst. 3 Smlouvy schválit před jejich 
prováděním. Informace poskytnuté Komisi 
na základě této směrnice nenahrazují 
oznamovací povinnost členských států 
podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

(51) Členské státy, regiony a místní 
orgány mohou zřídit veřejnou pomoc 
k podpoře obnovitelných energií, neboť 
tyto energie jsou zpočátku nákladnější než 
ty, které jsou jimi nahrazovány, což má za 
následek, že jejich zavádění na trh 
s energií nepředstavuje krátkodobé
komerční výhody či nižší ceny pro 
spotřebitele. Podpůrná opatření přijatá 
podle této směrnice, která představují státní 
podporu ve smyslu článku 87 Smlouvy, 
musí být oznámena Komisi, která je musí 
podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy schválit před 
jejich prováděním. Informace poskytnuté 
Komisi na základě této směrnice 
nenahrazují oznamovací povinnost 
členských států podle čl. 88 odst. 3 
Smlouvy.

Odůvodnění

Nejlepším způsobem podpory alternativních energií v členských státech je zahrnout je do 
veřejné pomoci na podporu těchto energií.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51a) Uznávají se možnosti zavedení 
hospodářského růstu prostřednictvím 
inovací a udržitelné konkurenceschopné 
energetické politiky. Výroba obnovitelné 
energie často závisí na místních či 
regionálních malých a středních 
podnicích. Významné jsou příležitosti pro 
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růst a zaměstnanost, které přináší 
investice do obnovitelné energie na místní 
a regionální úrovni v členských státech a 
jejich regionech. Komise a členské státy 
by proto měly podporovat rozvojová 
opatření na vnitrostátní a regionální 
úrovni v těchto oblastech, podporovat 
výměnu osvědčených postupů ve výrobě 
obnovitelné energie mezi místními a 
regionálními rozvojovými iniciativami a 
propagovat využívání strukturálních 
fondů v této oblasti; 

Pozměňovací návrh 6

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 a udržitelných
zdrojů získaných z rašeliny v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

Odůvodnění

V řadě členských států EU představuje udržitelná rašelina důležitý regionální a místní zdroj 
vytápění a energie odpovídající potřebám decentralizovaných a různorodých energetických 
systémů. Pohonná hmota vyrobená z rašeliny by splnila požadavek na snížení emisí 
skleníkových plynů, neboť klimatu prospívá stejně jako ostatní biopaliva. Tato pohonná hmota 
by rovněž zvýšila komercializaci druhé generace technologie Fischer Tropsch a snížila 
závislost Evropské unie na dovozu a na ropě.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Čl. 4  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme vnitrostátní 1. Každý členský stát přijme vnitrostátní 
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akční plán. akční plán založený na akčních plánech 
pro energii vytvořených na místní i 
regionální úrovni a koordinovaný 
s regionálními politikami a politikami pro 
využití půdy; členské státy budou při 
přípravě svých vnitrostátních akčních 
plánů aktivně konzultovat a zapojovat 
regionální plánovací a místní orgány, a to 
již od samého počátku.

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 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, také 
na regionální a místní úrovni, včetně 
vnitrostátních a regionálních 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;

1a. Komise poskytne místním a 
regionálním orgánům podrobné pokyny 
týkající se aktivní úlohy a pravomocí, 
které mají při zavádění vnitrostátních 
akčních plánů, a to s využitím praktických 
příkladů využití obnovitelných zdrojů 
energie na základě existujících 
osvědčených postupů.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 12  odst. 1  písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ea) vnitrostátní právní předpisy a 
administrativní postupy umožňují a 
podporují vznik partnerství veřejného a 
soukromého sektoru a podporují 
spolupráci mezi podniky, veřejným 
sektorem, školami a univerzitami, aby 
v duchu Lisabonské strategie mohla 
vzniknout regionální uskupení zaměřená 
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na inovace. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 12  odst. 1 – pododstavec f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) byly pro menší projekty zavedeny 
schvalovací postupy představující menší 
zátěž;  a

(f) byly pro menší projekty zavedeny 
schvalovací postupy představující menší 
zátěž a pro decentralizovaná zařízení 
obnovitelné energie, jako například 
fotovoltaiku, sluneční kolektory, malé 
spalovny biomasy, malá zařízení na 
výrobu tepla a elektřiny z bioplynu, budou 
postupy schvalování nahrazeny prostým 
ohlášením příslušnému řídicímu orgánu;
a

Odůvodnění

Prosté ohlášení namísto schvalování představujícího značnou zátěž urychlí zavádění malých a 
decentralizovaných zařízení obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Čl. 12  odst. 4  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov s 
nulovou energií; nebo

(a) energetická účinnost budov vymezená 
kombinací norem pro izolace a použitých 
technologií vytápění, včetně kombinované 
výroby tepla a energie.

Odůvodnění

Při výstavbě nových budov je využití obnovitelných energií v řadě případů proveditelné bez 
větších dodatečných nákladů. Investorům by však měly být otevřeny další technologické 
možnosti, neboť často přispívají k cílům bezpečnosti dodávek a ochrany klimatu dokonce 
s menšími náklady. U stávajících budov však dodatečná instalace vybavení k využití 
obnovitelných energií představuje vysoké dodatečné náklady a v jednotlivých případech se 
tyto náklady značně liší. Zde finanční podpora ze strany státu má větší smysl než regulace 
budov, která by výrazně zvýšila náklady u existujících budov a zahrnovala by byrokratické 
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kontrolní postupy.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 12  odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy s ohledem na vlastní 
stavební předpisy a kodexy podporují 
využívání systémů a zařízení pro vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
které představují značné snížení spotřeby 
energie. Za účelem podpory těchto systémů 
a zařízení využívají členské státy 
energetické nebo ekologické štítky nebo 
jiná vhodná osvědčení nebo normy 
vytvořené na vnitrostátní nebo evropské 
úrovni, pokud existují.

5. Členské státy s ohledem na vlastní 
stavební předpisy a kodexy podporují 
využívání systémů a zařízení pro vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
které představují značné snížení spotřeby 
energie, a to zejména v městských 
oblastech, kde jsou tyto systémy obzvláště 
užitečné. Za účelem podpory těchto 
systémů a zařízení využívají členské státy 
energetické nebo ekologické štítky nebo 
jiná vhodná osvědčení nebo normy 
vytvořené na vnitrostátní nebo evropské 
úrovni, pokud existují.

Odůvodnění

Z hlediska regionální politiky EU je nezbytné zdůraznit urbanistický rozměr podpory 
obnovitelných zdrojů energie, a to v souvislosti s energetickými soustavami pro vytápění a 
chlazení.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 13  název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Informace a vzdělání Informace, vzdělání a výzkum



AD\731376CS.doc 11/17 PE405.967v02-00

CS

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 13  odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy podporují výzkum 
v oblasti obnovitelných zdrojů energie a 
propojování výzkumných středisek a 
průmyslu způsobem, který usnadní 
zavádění nových technologií a další vývoj 
produktů.

Pozměňovací návrh 14

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 systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu, pokud tyto systémy nejsou již 
dostupné v příslušných vnitrostátních 
programech odborné přípravy. 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

Navržený systém osvědčování je příliš dalekosáhlý vzhledem k vysokému standardu odborné 
řemeslné přípravy ve většině členských států.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 13  odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy se dohodnou na 
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zavedení zásad spolupráce zahrnující 
regionální a místní orgány, která by jim 
umožnila plně se účastnit rozvoje 
poskytování informací, zvyšování 
povědomí, odborného vedení a programů 
odborné přípravy.

Odůvodnění

Regionální a místní orgány hrají významnou úlohu ve vzdělávání a odborné přípravě a jsou 
stále častěji žádány ze strany občanů, aby zlepšily kvalitu aktuálně poskytovaných informací.

Pozměňovací návrh 16

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 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 a není ovlivněn provoz 
elektráren na kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny.

Odůvodnění

Podpora a využití obnovitelných energií a kombinované výroby tepla a elektřiny mají za cíl 
zvýšit bezpečnost dodávek a ochranu klimatu a měly by být považovány za nástroje 
s rovnocenným významem k naplnění těchto cílů. Příspěvek dané elektrárny k bezpečnosti 
dodávek a ochraně klimatu by měl být hodnocen individuálně a se zohledněním 
hospodářských hledisek. 
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Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny 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:

3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z:

(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.
(b) oblasti určené k účelům ochrany 
přírody, ledaže se prokáže, že výroba 
surovin nezasahuje do uvedených účelů.

(a) oblastí podle zákona určených
k účelům ochrany přírody, ledaže se 
prokáže, že výroba surovin nezasahuje do 
uvedených účelů;

(c) vysoce biologicky rozmanité louky, tj. 
druhově bohaté, nehnojené, 
neznehodnocené louky.

(b) vysoce biologicky rozmanitých luk, tj. 
druhově bohatých, nehnojených, 
neznehodnocených luk;
(c) oblastí, kde došlo k nedovolené změně 
využití území nebo k pustošení 
nenarušených mokřad, což by mohlo vést 
k vyčerpávání zásob uhlíku v půdě.

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.

Odůvodnění

Původní definice „les nenarušený výraznou lidskou činností“ v čl. 15 odst. 3 je nepřesný 
termín užívaný zejména pro statistické účely, což vede k nejasnostem ohledně toho, jaké lesy 
do této kategorie patří. V některých případech by hospodářsky běžně využívané a udržitelně 
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spravované lesy mohly být považovány za nedotčené a biologicky rozmanité a mohly by být 
vyňaty z cíle 10% podílu biopaliv.

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 4

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. Suroviny získané ze dřeva a používané 
k výrobě biopaliv a jiných biokapalin 
zohledněných pro účely uvedené 
v odstavci 1 musí být získány z:

(a) mokřady, tj. půda pokrytá nebo 
nasycená vodou stabilně nebo po 
významnou část roku, včetně 
nenarušených rašelinišť.

(a) lesů, jež jsou spravovány a těženy 
podle kritérií pro udržitelné lesní 
hospodářství ministerské konference o 
ochraně lesů v Evropě (MCPFE) nebo 
podle srovnatelných kritérií stanovených 
v rámci jiných postupů regionální politiky 
v oblasti lesnictví;

(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) lesů, které splňují právní předpisy 
týkající se lesnictví a životního prostředí; 
nebo

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, 
pokud v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v lednu 2008.

(c) mokřad, tj. půdy pokryté nebo 
nasycené vodou stabilně nebo po 
významnou část roku, včetně 
nenarušených rašelinišť; rašelina získaná 
k účelům uvedeným v odstavci 1 
nepřekročí svůj přirozený roční přírůstek.

Odůvodnění

Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE) stanovila rozsáhlý soubor kritérií 
a ukazatelů pro udržitelné lesní hospodářství, o kterých musí všechny smluvní strany 
předkládat zprávy. Tato kritéria jsou rovněž uplatňována na vnitrostátní úrovni a jsou dnes 
důležitou součástí vnitrostátních právních předpisů týkajících se lesnictví v mnoha zemích 
EU. Podobná kritéria a ukazatele byly vytvořeny i v různých částech světa a měly by být 
používány pro těžbu surovin získaných z lesů mimo Evropu.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 19  odst. 1  písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) způsob zapojení regionů do tohoto 
procesu a opatření přijatá na místní a 
regionální úrovni;

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 19  odst. 1  pododstavec c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Veřejná podpora těmto energiím, 
která může zahrnovat využití 
strukturálních fondů pro výzkum a vývoj 
energetických technologií v souladu 
s ustanoveními Evropského strategického 
plánu pro energetické technologie.

Odůvodnění

Použití nástrojů Společenství, například strukturálních fondů, by mělo posílit kapacitu pro 
výzkum, vývoj a inovace v těchto oblastech.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 19  odst. 1  pododstavec k a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ka) odhadované dopady investic do 
výroby obnovitelné energie na regionální 
rozvojové cíle.
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Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 20  odst. 5  písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výhody a náklady týkající se různých 
biopaliv z hlediska životního prostředí, 
účinky dovozních politik Společenství na 
ně, aspekty bezpečnosti dodávek a 
možnosti zajistit vyrovnaný přístup mezi 
domácí výrobou a dovozy;

(a) výhody a náklady týkající se různých 
biopaliv z hlediska životního prostředí, 
přičemž přihlédne zejména k jejich 
dopadu na hospodářskou situaci regionů 
zapojených do jejich produkce, distribuce 
a využívání;
(aa) účinky dovozních politik Společenství 
na ně, aspekty bezpečnosti dodávek a 
možnosti zajistit vyrovnaný přístup mezi 
domácí výrobou a dovozy;

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 20  odst. 5  pododstavec d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) dopady investic v členských státech 
a regionálních investic do výroby 
obnovitelné energie na regionální růst a 
zaměstnanost.
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