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Pozměňovací návrh 114
Werner Langen

Návrh legislativního usnesení
První právní východisko právního základu

Návrh legislativního usnesení Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 a článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
článek 95 a na čl. 175 odst. 1 této 
smlouvy,

Or. de

Odůvodnění

Článek 95 má jako právní základ ve srovnání s čl. 175 odst. 1 větší váhu, a proto by měl být 
uveden jako první. Současně je však třeba zdůraznit, že je u této směrnice dvojí právní základ 
přiměřený.

Pozměňovací návrh 115
Umberto Guidoni

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) Zvýšené užívání energie 
z obnovitelných zdrojů spolu s úsporami 
energie 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.
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Or. it

Pozměňovací návrh 116
Lambert van Nistelrooij

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) Zvýšené udržitelné 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.

Or. en

Odůvodnění

Energie z obnovitelných zdrojů není z definice udržitelná.

Pozměňovací návrh 117
Anni Podimata

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 

(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 
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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. 

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 inovace a při poskytování 
příležitostí k zaměstnání a regionálního 
rozvoje, zejména ve venkovských 
a odlehlých oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Musíme zohlednit také potenciál odlehlých oblastí (horských a ostrovních regionů).

Pozměňovací návrh 118
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jak je uvedeno v pracovním 
dokumentu Komise (SEK(2008)0057), 
součástí úsilí členského státu o ochranu 
životního prostředí by měly být režimy
podpory. Jelikož otázky související 
s energií a klimatem jsou úzce propojené, 
měly by být členským státům poskytnuty 
pobídky, aby podporovaly výrobu energie, 
která je šetrná k životnímu prostředí 
a nepřispívá ke zvyšování emisí 
skleníkových plynů. V rámci tohoto úsilí 
a s cílem zaručit dosažení celkových cílů 
členských států by se měly členské státy 
snažit zajistit, aby energetické zdroje, 
které nepřispívají k vyšším emisím CO2, 
nebyly z daňového hlediska 
znevýhodněny.

Or. sv
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Odůvodnění

Ekonomické pobídky jsou významným prostředkem přispívajícím k řešení otázek klimatu. 
Členské státy by měly být pobízeny k tomu, aby podporovaly výrobu energie, která nepřispívá 
ke zvyšování emisí skleníkových plynů. Z hlediska klimatu jsou státní režimy podpory, které 
znevýhodňují energetické zdroje, jež nepřispívají ke zvyšování emisí skleníkových plynů, 
značně kontraproduktivní. Deformující druhy státní podpory mohou narušit rozvoj budoucího 
udržitelného systému, pokud diskriminují řešení, která mají obzvláště velký přínos v oblasti 
snižování emisí CO2.

Pozměňovací návrh 119
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podle usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 24. října 2007 o 
konvenčních zdrojích energie a 
energetických technologiích by měla 
krátkodobá a střednědobá rozhodnutí o 
využívání jaderné energie přímo 
ovlivňovat i cíle na ochranu klimatu a 
měla by přispívat k tomu, že cíle EU 
budou reálně plněny, analyzovány a 
zohledňovány. Při této příležitosti by měla 
být zmíněna i čtvrtá hodnotící zpráva 
mezivládního výboru pro změnu klimatu 
(IPCC) za rok 2007, podle níž představuje 
jaderná energie v současnosti jednu z 
klíčových technologií, která je komerčně 
dostupná a může přispět k citelnému 
snížení emisí CO2.

Or. de

Odůvodnění

Aby bylo možno splnit ambiciózní cíle EU na ochranu klimatu, musí být vzaty v potaz všechny 
nízkouhlíkové zdroje energie včetně jaderné.
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Pozměňovací návrh 120
Claude Turmes

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 doprav.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud má být zemské klima zachráněno, musí být vytvořena a zavedena skutečná dopravní 
politika vedoucí k snižování emisí skleníkových plynů a alternativní způsob dopravy, a to ještě 
dříve, než budeme moci doufat, že nějaká technologie, jako například biomasa pro výrobu 
pohonných hmot, povede k potřebnému snížení.

Pozměňovací návrh 121
Mechtild Rothe

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) Zejména další technologická zlepšení, 
pobídky k rozšiřování a používání veřejné 
dopravy, používání energeticky úsporných 
technologií a užívání energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě jsou 
některé z nejúčinnějších nástrojů, jak může 
Společenství snížit svou závislost na 
dovážené ropě v odvětví dopravy – kde je 
problém bezpečnosti zásobování energií 
nejvíce akutní – a ovlivnit trh s pohonnými 
hmotami pro dopravu.
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Or. en

Odůvodnění

Doprava představuje 30 % celkové spotřeby energie v EU, přičemž závislost na benzínu 
dosahuje 98 %. Není proto překvapivé, že je druhým největším znečišťovatelem vypouštějícím 
emise skleníkových plynů v EU. EU by se proto měla zaměřit na vyšší využívání energie z 
obnovitelných zdrojů, na technologická zlepšení a omezování dopravy tím, že místo 
individuální dopravy bude upřednostňována veřejná doprava.

Pozměňovací návrh 122
Fiona Hall

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) Zvýšené užívání energie z biomasy,
biopaliv a dalších obnovitelných zdrojů
v odvětví dopravy jsou kromě zvýšení 
energetické účinnosti některé
z nejúčinnějších nástrojů, jak může 
Společenství snížit svou závislost na 
dovážené ropě – kde je problém 
bezpečnosti zásobování energií nejvíce 
akutní – a vést toto odvětví k udržitelnému 
způsobu fungování.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Umberto Guidoni

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 

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

akutní – a ovlivnit trh s pohonnými 
hmotami pro dopravu.

Or. it

Pozměňovací návrh 124
Britta Thomsen

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) Zejména zvýšené užívání 
obnovitelných energií 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.

Or. en

Odůvodnění

Obnovitelná energie v dopravě neznamená jen biopaliva. Měly by zde být zahrnuty 
i elektromobily, bioplyn a vodík z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 125
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Sdělení Komise ze dne 7. listopadu 
2007 o alternativních pohonných 
hmotách pro silniční dopravu a o souboru 
opatření na podporu používání biopaliv 
stanovilo jako cíl pro EU nahradit 
v silniční dopravě do roku 2020 20 % 
nafty a benzínu alternativními pohonnými 
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hmotami. S cílem účinně tuto směrnici 
doplnit by Komise měla zvážit možnost, že 
by kromě podpory obnovitelné energie 
navrhla zvláštní iniciativu na podporu 
používání čistých a alternativních 
pohonných hmot pro silniční dopravu, 
jako jsou syntetická paliva vyrobená ze 
zemního plynu.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh se zaměřuje výhradně na podporu obnovitelných zdrojů a biopaliv, ačkoliv 
existují i další alternativní pohonné hmoty pro silniční dopravu, které mohou významně 
přispět ke splnění cílů udržitelnosti, zajištění dodávek a konkurenceschopnosti. Obnovitelné 
zdroje pro dopravu jsou součástí této směrnice, a proto je nutné rozpracovat cíle pro ostatní 
alternativní pohonné hmoty ve zvláštní iniciativě.

Pozměňovací návrh 126
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Jaderná energie může rovněž 
významně přispět k zabezpečení dodávek a 
k citelnému snížení CO2. Do roku 2020 
může 60 % elektrické energie v EU 
pocházet z bezuhlíkových zdrojů (z 
jaderných a obnovitelných zdrojů).

Or. de

Odůvodnění

Jaderná energie je pro snižování emisí uhlíku v EU stejně vhodná jako obnovitelné energie.
Jaderná energie současně přispívá k větší nezávislosti na dodávkách plynu a ropy, což má pro 
hospodářsky silnou Evropu zásadní význam. 
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Pozměňovací návrh 127
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie.

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že cíl 20% podílu energie 
z obnovitelných zdrojů by byl přiměřený
a že rámec, který zahrnuje povinné cíle, by 
měl podnikatelskému prostředí poskytnout 
dlouhodobou stabilitu, kterou potřebuje 
k racionálnímu investičnímu rozhodování 
v odvětví obnovitelné energie. Zatímco 
argumenty podporující cíl 20% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů výrazně 
zesílily, 10% cíl obnovitelné energie 
v dopravě je stále více zpochybňován.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie.

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že dosažitelnými cíli by mohly 
být cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě za předpokladu, že dojde 
k dalším inovacím a technologickému 
pokroku, budou vyřešeny otázky 
udržitelnosti a stanoven realistický časový 
harmonogram. Povinné cíle by měly
podnikatelskému prostředí poskytnout 
dlouhodobou stabilitu, kterou potřebuje 
k racionálnímu investičnímu rozhodování 
v odvětví obnovitelné energie.

Or. en
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Odůvodnění

Nárůst celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů je nezbytně potřebný, musíme se však 
vyvarovat příliš rychlého stanovování povinných cílů, které nelze splnit udržitelným způsobem 
v daném časovém harmonogramu.

Pozměňovací návrh 129
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie v 
dopravě a že rámec, který zahrnuje povinné 
cíle, by měl podnikatelskému prostředí 
poskytnout dlouhodobou stabilitu, kterou 
potřebuje k racionálnímu investičnímu 
rozhodování v odvětví obnovitelné 
energie.

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie v 
dopravě a že rámec, který zahrnuje povinné 
cíle, by měl podnikatelskému prostředí 
poskytnout dlouhodobou stabilitu, kterou 
potřebuje k udržitelným investicím v 
odvětví obnovitelné energie, jež umožní 
snížit závislost na dovážených fosilních 
palivech a více využívat nových 
energetických technologií.

Or. de

Odůvodnění

Evropská unie je schopna vyvíjet rozsáhlé inovace v oblasti obnovitelných energií, které 
s sebou přinášejí větší nezávislost a šetrnost ke klimatu.

Pozměňovací návrh 130
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 



AM\728452CS.doc 13/102 PE407.890v01-00

CS

je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie v 
dopravě a že rámec, který zahrnuje povinné 
cíle, by měl podnikatelskému prostředí 
poskytnout dlouhodobou stabilitu, kterou 
potřebuje k racionálnímu investičnímu 
rozhodování v odvětví obnovitelné energie.

je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie v 
dopravě a že rámec, který zahrnuje povinné 
cíle, by měl podnikatelskému prostředí 
poskytnout dlouhodobou stabilitu, kterou 
potřebuje k racionálnímu investičnímu 
rozhodování v odvětví obnovitelné energie. 
Je třeba rovněž podpořit investice do 
zdrojů energie s nízkými emisemi CO2.

Or. fr

Odůvodnění

Jak zdůrazňuje Evropská rada, Mezinárodní agentura pro energii a mezivládní expertní 
skupina pro vývoj klimatu (GIEC), nestačí investovat pouze do obnovitelných energií.
Potřebujeme rovněž základ pro investování do zdrojů energie s nízkými emisemi CO2, i když 
tato rozhodnutí spadají do oblasti subsidiarity.

Pozměňovací návrh 131
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie. 

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie. Tyto cíle existují 
v rámci 20% zvýšení energetické účinnosti 
do roku 2020 stanoveného ve sdělení 
Komise ze dne 19. října 2006 nazvaném 
„Akční plán pro energetickou účinnost: 
využití možností“, které bylo schváleno 
Evropskou radou na bruselském zasedání 
v březnu 2007 a Evropským parlamentem 
v usnesení ze dne 31. ledna 2008 
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o Akčním plánu pro energetickou 
účinnost: využití možností1.
________________________
1Přijaté texty, P6_TA(2008)0033.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cíl využití obnovitelné energie je stanovený v procentech, je nutné jej zvažovat spolu s 
opatřeními na snížení celkové spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 132
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie. 

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 5 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie. 

Or. it

Pozměňovací návrh 133
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 znovu potvrdilo závazek 

(5) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 znovu potvrdilo závazek 
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Společenství rozvíjet obnovitelné energie 
po roce 2010 v celém Společenství. 
Schválilo povinný cíl 20% podílu 
obnovitelné energie na celkové spotřebě 
energie ve Společenství do roku 2020 
a povinný minimální cíl, jenž má být 
dosažen všemi členskými státy, 10% 
podílu biopaliv na celkové spotřebě 
benzinu a nafty v dopravě, přičemž tento 
cíl má být zaveden nákladově efektivním 
způsobem.Uvedlo, že závazná povaha 
tohoto cíle je podmíněna udržitelností 
výroby, dostupností biopaliv druhé 
generace na trhu a odpovídající změnou 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 
benzinu a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS, aby 
umožňovala patřičnou míru přimíchávání. 

Společenství rozvíjet obnovitelné energie 
po roce 2010 v celém Společenství. 
Schválilo povinný cíl 20% podílu 
obnovitelné energie na celkové spotřebě 
energie ve Společenství do roku 2020 
a povinný minimální cíl, jenž má být 
dosažen všemi členskými státy, 10% 
podílu biopaliv na celkové spotřebě 
benzinu a nafty v dopravě, přičemž tento 
cíl má být zaveden nákladově efektivním 
způsobem.Uvedlo, že závazná povaha 
tohoto cíle je výslovně podmíněna 
udržitelností výroby, dostupností biopaliv 
druhé generace na trhu a odpovídající 
změnou směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 98/70/ES ze dne 13. října 1998 
o jakosti benzinu a motorové nafty 
a o změně směrnice Rady 93/12/EHS, aby 
umožňovala patřičnou míru přimíchávání. 
Vzhledem k nejnovějším důkazům 
o vztahu mezi zvýšeným používáním 
biopaliv na jedné straně a celosvětovým 
zhoršením environmentálních 
a ekologických hrozeb a ohrožení dodávek 
potravin na straně druhé se zdá vhodné, 
aby do roku 2015 členské státy prozatím 
usilovaly o splnění povinného cíle pro 
biopaliva ve výši méně než 10 %. Na 
základě hodnocení by se členské státy 
měly rozhodnout, zda tento počáteční cíl 
v období 2015–2020 zvýší.

Or. en

Odůvodnění

Panují stále větší obavy ohledně negativního dopadu velmi rychlého a neudržitelného rozvoje 
biopaliv na životní prostředí a také ohledně sociálního dopadu takového rozvoje v Evropě a 
na celém světě. S ohledem na zásadu obezřetnosti bychom měli povinné cíle stanovovat 
opatrněji. V každém případě i zasedání Evropské rady v březnu 2007 požadovalo splnění 10% 
cíle pouze za předpokladu, že bude zajištěna udržitelná výroba, což je dnes vědecky a 
politicky zpochybňováno.
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Pozměňovací návrh 134
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 znovu potvrdilo závazek 
Společenství rozvíjet obnovitelné energie 
po roce 2010 v celém Společenství. 
Schválilo povinný cíl 20% podílu 
obnovitelné energie na celkové spotřebě 
energie ve Společenství do roku 2020 
a povinný minimální cíl, jenž má být 
dosažen všemi členskými státy, 10% 
podílu biopaliv na celkové spotřebě 
benzinu a nafty v dopravě, přičemž tento 
cíl má být zaveden nákladově efektivním 
způsobem.Uvedlo, že závazná povaha 
tohoto cíle je podmíněna udržitelností 
výroby, dostupností biopaliv druhé 
generace na trhu a odpovídající změnou 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 
benzinu a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS, aby 
umožňovala patřičnou míru přimíchávání. 

(5) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 znovu potvrdilo závazek 
Společenství rozvíjet obnovitelné energie 
po roce 2010 v celém Společenství. 
Schválilo povinný cíl 20% podílu 
obnovitelné energie na celkové spotřebě 
energie ve Společenství do roku 2020 
a povinný minimální cíl, jenž má být 
dosažen všemi členskými státy, 10% 
podílu obnovitelné energie v dopravě, 
přičemž tento cíl má být zaveden 
nákladově efektivním způsobem. Uvedlo, 
že závazná povaha tohoto cíle je 
podmíněna udržitelností výroby, 
dostupností biopaliv druhé generace na 
trhu a odpovídající změnou směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES 
ze dne 13. října 1998 o jakosti benzinu 
a motorové nafty a o změně směrnice Rady 
93/12/EHS, aby umožňovala patřičnou 
míru přimíchávání. 

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Mezitím ukázalo komplexnější 
hodnocení udržitelnosti výroby biopaliv, 
že 10% cíl je možná příliš vysoký na to, 
aby ho bylo dosaženo do roku 2020. Na 
základě znalostí a zkušeností se proto cíl 
ve výši 7 % jeví jako vhodnější.
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Or. en

Odůvodnění

10% cíl pro biopaliva by mohl mít negativní dopad na potraviny a jiné důležité oblasti, 7% cíl 
je tudíž realističtější a více odpovídá kritériím udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 136
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí o 
tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Výklad Komise nesmí ovlivňovat rozhodnutí Evropské rady. Navíc od doby konání jarního 
zasedání Rady v roce 2007 již existují důkazy, že druhá generace biopaliv nebude do roku 
2020 komerčně k dispozici a možná ani nebude splňovat kritéria udržitelnosti, která byla 
požadována v závěrech téhož jarního zasedání Rady v roce 2007.
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Pozměňovací návrh 137
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu.

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Velké 
množství neznámých v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie a výroby 
biopaliv vyžaduje nicméně opatrnější 
přístup, než je přístup zde navržený.
Závazné cíle ve výši 20 % a 10 % by proto 
měly být přehodnoceny.

Or. en

Odůvodnění

Vychází z pozměňovacího návrhu č. 4 předloženého navrhovatelem výboru ENVI. Nárůst 
celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů je nezbytně potřebný, musíme se však 
vyvarovat příliš rychlého stanovování povinných cílů, které nelze splnit udržitelným způsobem 
v daném časovém harmonogramu.

Pozměňovací návrh 138
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Velké 
množství neznámých v oblasti výroby 
biopaliv vyžaduje nicméně opatrnější 
přístup, než je přístup zde navržený. 
Závazný cíl 10 % by proto měl být 
přehodnocen.
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generace dostupná na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu. 

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
v zásadě vhodné, aby se odkládalo 
rozhodnutí o tom, zda cíl je závazný, do 
doby, než se bude konat další zasedání. 
Závaznost cíle by mohla být odložena, 
pokud cíle nelze dosáhnout udržitelným 
způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Pokud cíle týkajícího se obnovitelných zdrojů nelze dosáhnout udržitelným způsobem, tj. 
pouze používáním udržitelných obnovitelných zdrojů, je lepší tento cíl odložit, než využívat 
neudržitelné obnovitelné zdroje.

Pozměňovací návrh 140
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům 
a podporovat nepřetržitý vývoj technologií, 
které získávají energii ze všech druhů 
obnovitelných zdrojů. Není proto vhodné, 
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k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu. 

aby se odkládalo rozhodnutí o tom, zda cíl 
je závazný, do doby, než se bude konat 
další zasedání. V prohlášení k zápisu Rady 
ze dne 15. února 2007 proto Komise 
uvedla, že se nedomnívala, že závazná 
povaha cíle by měla být odložena do doby, 
než budou biopaliva druhé generace 
dostupná na trhu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí o 
tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu. 

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí o 
tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu. V této 
souvislosti by se mělo dostat větší podpory 
rozvoji biopaliv druhé generace, např. 
přeměně biomasy v kapalinu (BTL), které 
znamenají větší úsporu skleníkových 
plynů a přinášejí výhody z hlediska 
dalšího vlivu na životní prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Biopalivům druhé generace by se mělo dostat větší podpory, aby se v nadcházejících letech 
zvýšila jejich účinnost.
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Pozměňovací návrh 142
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu. 

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu, nicméně v této 
souvislosti by měl být více podpořen rozvoj 
biopaliv, která ušetří více emisí 
skleníkových plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí o 
tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu.

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí o 
tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu. Současná 
diskuse ohledně konkurence pěstování 
rostlin na výrobu biopaliv a na výrobu 
potravin však naznačuje, že by závaznost 
cílů v případě biopaliv měla být pravidelně 
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přezkoumávána. Hlavním prvkem 
evropské politiky by proto měly být 
komplexní a přísné požadavky 
udržitelnosti i urychlené zavedení biopaliv 
druhé generace.

Or. de

Odůvodnění

V současné době je ve vědě i v tisku vedena vášnivá debata o konkurenci biopaliv a 
zabezpečení dodávek potravin. Tato debata stále ještě probíhá. Proto by měla otázka 
závaznosti cílů zůstat otevřená tak dlouho, než budou k dispozici spolehlivé výsledky, nebo než 
bude druhá generace biopaliv či biomasa obecně připravena k uvedení na trh.

Pozměňovací návrh 144
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Bude na členských státech, aby 
výrazně zlepšily energetickou účinnost ve 
všech odvětvích, a tak snadněji splnily cíle 
ohledně obnovitelné energie, které jsou 
vyjádřeny jako procento konečné spotřeby 
energie. Potřeba energetické účinnosti 
v odvětví dopravy je naléhavá, protože 
závazného procentního cíle pro 
obnovitelnou energii bude stále těžší 
dosáhnout udržitelným způsobem, pokud 
celková poptávka po energii v dopravě 
i nadále poroste. Proto by povinný 10% 
minimální cíl, který mají všechny členské 
státy splnit, měl být
i) definován jako podíl z veškeré energie 
spotřebované v dopravě, kterého má být 
dosaženo z obnovitelných zdrojů, ne pouze 
z biopaliv;
ii) zaveden ve spojitosti s povinným 
zlepšením energetické účinnosti v odvětví 
dopravy o 20 % do roku 2020.
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Or. en

Odůvodnění

Bude velmi těžké dosáhnout udržitelným způsobem 10% cíle stanoveného pro dopravu, pokud 
celkový objem energie spotřebované v dopravě i nadále poroste. Pokud se z indikativního cíle 
energetické účinnosti ve výši 20 % do roku 2020 stane pro odvětví dopravy závazný cíl, bude 
dosaženo snížení poptávky po energii v dopravě, a kvantitativní požadavek 10% cíle tudíž 
nebude tak vysoký.

Pozměňovací návrh 145
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V rámci této směrnice je nezbytné, aby 
každý členský stát zavedl co nejúčinnější 
a nejefektivnější režim podpory, který 
usnadní splnění cílů v oblasti obnovitelné 
energie, přičemž je třeba zohlednit 
zvláštní rysy trhu s elektřinou v daném 
členském státě.

Or. en

Pozměňovací návrh 146
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament ve svém usnesení 
o pracovním plánu pro obnovitelné zdroje 
energie v Evropě vyzval Komisi, aby 
předložila do konce roku 2007 návrh 
právního rámce pro obnovitelnou energii 
s odkazem na význam stanovení cílů, 
pokud jde o podíly energie z obnovitelných 
zdrojů na úrovni Společenství a členských 

(7) Evropský parlament ve svém usnesení 
ze dne 25. září 2007 o pracovním plánu pro 
obnovitelné zdroje energie v Evropě1

vyzval Komisi, aby předložila do konce 
roku 2007 návrh právního rámce pro 
obnovitelnou energii s odkazem na význam 
stanovení závazných cílů, pokud jde 
o podíly energie z obnovitelných zdrojů ve 
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států. výrobě elektřiny, dopravě a vytápění 
a chlazení, a také závazných cílů na 
úrovni Společenství a členských států.
__________________________
1 Přijaté texty, P6_TA(2007)0406.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament v rámci zprávy INI vypracované poslankyní EP Brittou Thomsenovou o 
pracovním plánu pro obnovitelné zdroje energie v Evropě (usnesení EP P6-TA(2007)0406 ze 
dne 25. září 2007) požadoval také jasné a závazné cíle pro všechna tato tři odvětví. 

Pozměňovací návrh 147
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Kromě toho, že panují vážné obavy ohledně negativních dopadů neudržitelného rozvoje 
biopaliv, je důležité, aby každý členský stát dosáhl svého vnitrostátního cíle a aby EU jako 
celek dosáhla 20% podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Kolik z těchto 20 % bude 
představovat doprava není tak důležité.
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Pozměňovací návrh 148
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit indikativní cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Nárůst celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů je nezbytně potřebný, musíme se však 
vyvarovat příliš rychlého stanovování povinných cílů, které nelze splnit udržitelným způsobem 
v daném časovém harmonogramu.

Pozměňovací návrh 149
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu a k nedávným 
vážným diskusím na toto téma je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 7% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

10% cíl pro biopaliva by mohl mít negativní dopad na potraviny a jiné důležité oblasti, 7% cíl 
je tudíž realističtější a více odpovídá kritériím udržitelnosti.
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Pozměňovací návrh 150
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 8% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020. Tyto cíle, 
stejně jako celkový politický rámec 
a metodika výpočtu úspor emisí 
skleníkových plynů, by měly podléhat 
pravidelnému přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 151
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020 ve spojení 
s povinným zlepšením energetické 
účinnosti v odvětví dopravy o 20 % do 
roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cíl využití obnovitelné energie je stanovený v procentech, je nutné jej zvažovat spolu s 
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opatřeními na snížení celkové spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 152
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020. 

8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020. Evropská 
agentura pro životní prostředí, Organizace 
OSN pro výživu a zemědělství a jiné 
vědecké a mezinárodní organizace však 
vyjádřily oprávněné obavy ohledně 
negativních důsledků, které bude tento 
10% cíl mít na životní prostředí a ceny 
potravin. Z důvodu řešení těchto obav by 
alespoň 30 % tohoto cíle pro obnovitelnou 
energii v dopravě mělo být splněno 
prostřednictvím využití elektřiny, vodíku 
nebo energie z lignocelulózní biomasy 
nebo řas.

Or. en

Odůvodnění

10% cíle pro obnovitelnou energii v dopravě lze dosáhnout využitím energetických zdrojů, 
jako je biomasa, elektřina nebo vodík. Na dokonalém trhu lze výběr mezi technologiemi 
ponechat na účastnících trhu. Trh si však většinou vybírá ty alternativy, které přinášejí 
nejrychlejší výnos z investovaných prostředků. K podpoře slibných alternativ, jako je elektřina 
a vodík, jsou nutné dílčí cíle. Navíc obecně panují obavy ohledně tohoto cíle, např. Evropská 
agentura pro životní prostředí v nedávné zprávě doporučila, aby se spotřeba tzv. první 
generace biopaliv udržela pod hranicí 10 %.
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Pozměňovací návrh 153
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Výchozí pozice členských států, 
možnosti obnovitelné energie a skladby 
zdrojů energie se liší. Je proto nezbytné 
převést celkový 20% cíl na jednotlivé cíle 
pro každý členský stát se spravedlivým 
a náležitým rozdělením, které zohledňuje 
odlišné výchozí pozice jednotlivých 
členských států a jejich možnosti, včetně 
stávajícího podílu obnovitelných energií 
a skladby zdrojů energie. Je vhodné tak 
učinit sdílením části požadovaného 
celkového zvýšení užívání energie 
z obnovitelných zdrojů mezi členskými 
státy na základě rovného zvýšení podílu 
každého státu váženého hrubým domácím 
produktem, jenž odráží vnitrostátní výchozí 
pozice, a vyjádřením cílů pomocí konečné 
spotřeby energie.

(9) Výchozí pozice členských států, 
možnosti obnovitelné energie a skladby 
zdrojů energie se liší. Je proto nezbytné 
převést celkový 20% cíl na jednotlivé cíle 
pro každý členský stát se spravedlivým 
a náležitým rozdělením, které zohledňuje 
odlišné výchozí pozice jednotlivých 
členských států a jejich možnosti, včetně 
stávajícího podílu obnovitelných energií 
a skladby zdrojů energie, i úroveň 
dosaženou v oblasti energetické účinnosti.
Je vhodné tak učinit sdílením části 
požadovaného celkového zvýšení užívání 
energie z obnovitelných zdrojů mezi 
členskými státy na základě rovného 
zvýšení podílu každého státu 
váženého hrubým domácím produktem, 
jenž odráží vnitrostátní výchozí pozice, 
a vyjádřením cílů pomocí konečné 
spotřeby energie.

Or. it

Pozměňovací návrh 154
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Výchozí pozice členských států, 
možnosti obnovitelné energie a skladby 
zdrojů energie se liší. Je proto nezbytné 
převést celkový 20% cíl na jednotlivé cíle 
pro každý členský stát se spravedlivým a 
náležitým rozdělením, které zohledňuje 
odlišné výchozí pozice jednotlivých 

(9) Výchozí pozice členských států, 
možnosti obnovitelné energie a skladby 
zdrojů energie se liší. Je proto nezbytné 
převést celkový 20% cíl na jednotlivé cíle 
pro každý členský stát se spravedlivým a 
náležitým rozdělením, které zohledňuje 
odlišné výchozí pozice jednotlivých 
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členských států a jejich možnosti, včetně 
stávajícího podílu obnovitelných energií a 
skladby zdrojů energie. Je vhodné tak 
učinit sdílením části požadovaného 
celkového zvýšení užívání energie 
z obnovitelných zdrojů mezi členskými 
státy na základě rovného zvýšení podílu 
každého státu váženého hrubým domácím 
produktem, jenž odráží vnitrostátní výchozí 
pozice, a vyjádřením cílů pomocí konečné
spotřeby energie.

členských států a jejich možnosti, včetně
stávajícího podílu obnovitelných energií a 
skladby zdrojů energie. Je vhodné tak 
učinit sdílením části požadovaného 
celkového zvýšení užívání energie 
z obnovitelných zdrojů mezi členskými 
státy na základě rovného zvýšení podílu 
každého státu váženého hrubým domácím 
produktem, jenž odráží vnitrostátní výchozí 
pozice, a vyjádřením cílů pomocí primární
spotřeby energie . Dosavadní úsilí musí 
být přitom přiměřeně zohledněno.

Or. de

Odůvodnění

Pouze zařazením primární spotřeby energie jako kritéria bude zohledněna úroveň změny.
Některé členské státy kromě toho již vyvinuly velké úsilí, které je třeba zohlednit.

Pozměňovací návrh 155
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Výchozí pozice členských států, 
možnosti obnovitelné energie a skladby 
zdrojů energie se liší. Je proto nezbytné 
převést celkový 20% cíl na jednotlivé cíle 
pro každý členský stát se spravedlivým a 
náležitým rozdělením, které zohledňuje 
odlišné výchozí pozice jednotlivých 
členských států a jejich možnosti, včetně 
stávajícího podílu obnovitelných energií a 
skladby zdrojů energie. Je vhodné tak 
učinit sdílením části požadovaného 
celkového zvýšení užívání energie 
z obnovitelných zdrojů mezi členskými 
státy na základě rovného zvýšení podílu 
každého státu váženého hrubým domácím
produktem, jenž odráží vnitrostátní výchozí 
pozice, a vyjádřením cílů pomocí konečné 

(9) Výchozí pozice členských států, 
možnosti obnovitelné energie a skladby 
zdrojů energie se liší. Je proto nezbytné 
převést celkový 20% cíl na jednotlivé cíle 
pro každý členský stát se spravedlivým a 
náležitým rozdělením, které zohledňuje 
odlišné výchozí pozice jednotlivých 
členských států a jejich možnosti, včetně 
stávajícího podílu obnovitelných energií a 
skladby zdrojů energie. Je vhodné tak 
učinit sdílením části požadovaného 
celkového zvýšení užívání energie 
z obnovitelných zdrojů mezi členskými 
státy na základě rovného zvýšení podílu 
každého státu váženého hrubým národním
produktem, jenž odráží vnitrostátní výchozí 
pozice, a vyjádřením cílů pomocí konečné 
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spotřeby energie. spotřeby energie.

Or. fr

Odůvodnění

Hrubý domácí produkt měří roční finanční oběh, avšak nemapuje, kam tento oběh směřuje.
Nebere v úvahu bohatství zásob jednotlivých států. Pokud by Komise chtěla založit úsilí států 
na zásadě solidarity, bylo by objektivnější brát v úvahu HNP na obyvatele. Hrubý národní 
produkt, který je ostatně využíván i k výpočtu vlastních zdrojů Unie, vypočítáme tak, že od 
HDP odečteme primární zdroje poskytnuté subjekty, jež mají sídlo v konkrétní zemi, 
subjektům, jež v dané zemi sídlo nemají, a k této hodnotě přičteme primární příjem získaný ze 
zbytku světa.

Pozměňovací návrh 156
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi a 
dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím 
kombinace domácí produkce a dovozů. Za 
tímto účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy a 
v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných a 
dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů a 
bezpečnosti energie a jiné záležitosti. 

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Kromě toho, že panují vážné obavy ohledně negativních dopadů neudržitelného rozvoje 
biopaliv, je důležité, aby každý členský stát dosáhl svého vnitrostátního cíle a aby EU jako 
celek dosáhla 20% podílu spotřeby energie z obnovitelných zdrojů. Kolik z těchto 20 % bude 
představovat doprava není tak důležité.

Pozměňovací návrh 157
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti. 

(10) Naopak cíl 5% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud.
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

Or. it
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Pozměňovací návrh 158
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti. 

(10) Naopak cíl 7% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti. 

Or. en

Odůvodnění

10% cíl pro biopaliva by mohl mít negativní dopad na potraviny a jiné důležité oblasti, 7% cíl 
je tudíž realističtější a více odpovídá kritériím udržitelnosti.
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Pozměňovací návrh 159
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti. 

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož
i otázky životního prostředí, sociální 
oblasti, nákladů a bezpečnosti energie 
a jiné záležitosti. 

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba vždy brát v úvahu sociální dopady opatření na ochranu životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 160
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti. 

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě ve spojení s povinným 
zlepšením energetické účinnosti v dopravě 
o 20 % je vhodné stanovit pro každý 
členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cíl využití obnovitelné energie je stanovený v procentech, je nutné jej zvažovat spolu s 
opatřeními na snížení celkové spotřeby energie.
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Pozměňovací návrh 161
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti obnovitelné 
energie v dopravě pouze z domácí 
produkce, je vhodné i žádoucí, aby se cíl 
splnil prostřednictvím kombinace domácí 
produkce a dovozů. Za tímto účelem by 
měla Komise sledovat zásobování trhu 
Společenství s biopalivy a v případě 
potřeby navrhnout příslušná opatření 
k dosažení vyrovnaného přístupu mezi 
domácí výrobou a dovozy s ohledem na 
rozvoj mnohostranných a dvoustranných 
obchodních jednání, jakož i otázky 
životního prostředí, nákladů a bezpečnosti 
energie, úspor emisí skleníkových plynů
a jiné záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice stanoví 10% cíl pro energii z obnovitelných zdrojů v dopravě do roku 2020. Tento 
bod odůvodnění je proto třeba odpovídajícím způsobem změnit, aby byl konzistentní. Při 
sledování trhu s biopalivy by měla Komise rovněž zohlednit úspory emisí skleníkových plynů.
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Pozměňovací návrh 162
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy by se měly snažit 
diverzifikovat skladbu zdrojů obnovitelné 
energie v každém odvětví dopravy. Komise 
by měla do 1. června 2015 předložit 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o možnostech vyššího využívání 
obnovitelné energie v každém odvětví 
dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Ve všech odvětvích dopravy, nejen v silniční dopravě, existují možnosti využívání obnovitelné 
energie a je třeba je rozvíjet.

Pozměňovací návrh 163
Britta Thomsen, Anni Podimata

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
povinných cílů, měly by členské státy 
pracovat na průběžných povinných 
minimálních cílech zaměřených na 
dosažení svých konečných povinných cílů. 
Měly by vypracovat akční plán pro 
obnovitelnou energii, včetně informací 
o společných dohodách o cílech, 
referenčních statistik, konečných 
a průběžných povinných vnitrostátních 
cílů a odvětvových cílů. Dále by měly 
stanovit opatření, která povedou 
k dosažení těchto cílů, a uvědomit si, že 
existují různá užití biomasy, a proto je 
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zapotřebí mobilizovat její nové zdroje. 
Rovněž by zde měl být obsažen odhad 
očekávaného přínosu každé technologie 
obnovitelné energie a strategické 
posouzení vlivů na životní prostředí.

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Claude Turmes

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 dodržet povinné 
průběžné cíle k dosažení svých cílů do 
roku 2020 a vypracovat vnitrostátní akční 
plán pro obnovitelnou energii, včetně 
odvětvových cílů, a uvědomit si, že existují 
různá užití biomasy, a proto je zapotřebí 
mobilizovat její nové zdroje.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění toho, aby byl splněn cíl Společenství dosáhnout 20% podílu obnovitelné 
energie do roku 2020, je nutné, aby vedle celkových jednotlivých cílů pro každý členský stát 
byly přijaty také průběžné cíle. Tyto cíle by měly být pro členské státy závazné. Evropská 
komise by měla být zodpovědná za sledování dodržování a v případě nedostatku přijmout 
opatření, včetně uložení přímé sankce.

Pozměňovací návrh 165
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových (11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
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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. 

cílů, měly by členské státy pracovat podle 
závazného směru zaměřeného na dosažení 
svých cílů a vypracovat vnitrostátní akční 
plán, včetně odvětvových cílů a povinného 
zlepšení energetické účinnosti v dopravě 
o 20 %, a uvědomit si, že existují různá 
užití biomasy, a proto je zapotřebí 
mobilizovat její nové zdroje. 

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cíl využití obnovitelné energie je stanovený v procentech, je nutné jej zvažovat spolu s 
opatřeními na snížení celkové spotřeby energie. Závazné průběžné cíle jsou nutné pro 
zajištění toho, aby bylo brzy dosaženo pokroku v rozvoji obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 166
Werner Langen

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 a udržitelné zdroje. Členské státy 
by měly zohlednit stávající energeticky 
účinné konvenční energetické vybavení 
v oblasti vytápění a chlazení a zvážit jeho 
kombinaci s postupným zaváděním 
obnovitelných zdrojů energie, např. 
tepelné solární energie a biokapalin.

Or. de

Odůvodnění

Mobilizace nových zdrojů biomasy jako jediný základní předpoklad nestačí, protože k tomu, 
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aby tyto zdroje zaručovaly jistotu pro inovace a plánování, musí být také udržitelné. Kromě 
toho by měla politika EU přihlížet k možnostem stávajících velmi účinných systémů vytápění a 
chlazení, aby bylo možno postupně a efektivně zavádět obnovitelné zdroje energie pro 
vytápění a chlazení.

Pozměňovací návrh 167
Lambert van Nistelrooij

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 
obnovitelných energií, a proto je zapotřebí 
mobilizovat nové obnovitelné zdroje. Je 
nutné zajistit, aby členské státy zavedly 
nákladově efektivní politiky a opatření, 
kterými minimalizují náklady pro 
spotřebitele a společnost. 

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice se netýká jenom biomasy, ale také dalších obnovitelných zdrojů, jako je větrná, 
solární a vodní energie. Spotřebitelé by neměli být nuceni platit za zelenou energii o mnoho 
více než za energii z konvenčních zdrojů.

Pozměňovací návrh 168
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 
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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.

indikativním směru zaměřeném na 
dosažení svých cílů a vypracovat 
vnitrostátní akční plán, včetně odvětvových 
cílů. Jelikož otázky související s životním 
prostředím a klimatem jsou úzce 
propojené, měly by být členským státům 
poskytnuty pobídky, aby podporovaly 
výrobu energie, která je šetrná 
k životnímu prostředí a nepřispívá ke 
zvyšování emisí skleníkových plynů. 
Abychom se přiblížili řešení klimatických 
problémů, je třeba zdůraznit, že zdroje 
energie, které neovlivňují klima, by 
neměly být z daňového hlediska oproti 
jiným zdrojům energie znevýhodněny.

Or. sv

Pozměňovací návrh 169
Mia De Vits, Philippe Busquin

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. Členské státy by měly 
zvážit využití stávajícího energeticky 
účinného konvenčního energetického 
vybavení v odvětví vytápění a chlazení ve 
spojení s postupným zaváděním 
obnovitelných zdrojů energie, 
prostřednictvím tepelné solární energie 
a biokapalin.

Or. en
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Odůvodnění

V politikách EU by měly být zohledněny možnosti stávajících systémů vytápění s velmi 
vysokou účinností, aby bylo umožněno postupné a nákladově efektivní pronikání 
obnovitelných zdrojů energie do odvětví vytápění.

Pozměňovací návrh 170
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Zdůrazňuje, že pobídky používané 
ke zvýšení využívání obnovitelných zdrojů 
energie by měly být ve formě daní 
souvisejících s CO2, a ne státních dotací. 
Východiskem musí být to, že obnovitelné 
zdroje energie si budou konkurovat za 
rovných podmínek, aby se rozvíjely co
nejkonkurenčnějším způsobem. Za 
zajištění dodržování pravidel pro státní 
podpory je odpovědná Evropská komise.

Or. en

Pozměňovací návrh 171
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Je důležité zajistit, aby členské státy 
zavedly politiky a opatření účinné 
z ekonomického hlediska, aby byly 
minimalizovány náklady pro spotřebitele 
energie a společnost.

Or. fr
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Odůvodnění

Politiky v oblasti obnovitelných energií musí být účinné z ekonomického hlediska.

Pozměňovací návrh 172
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby bylo možno získat přínosy 
technologického pokroku a úspory 
z rozsahu, měl by indikativní směr
zohlednit možnost rychlejšího růstu 
užívání energie z obnovitelných zdrojů 
v dalších letech. Tímto způsobem by se 
mohla věnovat zvýšená pozornost 
odvětvím, která nepřiměřeně trpí 
neexistencí technologického pokroku 
a úspor z rozsahu, a proto se málo rozvíjejí, 
nicméně která by v budoucnu mohla 
významně přispět k dosažení cílů pro rok 
2020.

(12) Aby bylo možno získat přínosy 
technologického pokroku a úspory 
z rozsahu, měly by povinné průběžné cíle
zohlednit možnost rychlejšího růstu 
užívání energie z obnovitelných zdrojů 
v dalších letech. Tímto způsobem by se 
mohla věnovat zvýšená pozornost 
odvětvím, která nepřiměřeně trpí 
neexistencí technologického pokroku 
a úspor z rozsahu, a proto se málo rozvíjejí, 
nicméně která by v budoucnu mohla 
významně přispět k dosažení cílů pro rok 
2020.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění toho, aby byl splněn cíl Společenství dosáhnout 20% podílu obnovitelné 
energie do roku 2020, je nutné, aby vedle celkových jednotlivých cílů pro každý členský stát 
byly přijaty také průběžné cíle. Tyto cíle by měly být pro členské státy závazné. Evropská 
komise by měla být zodpovědná za sledování dodržování a v případě nedostatku přijmout 
opatření, včetně uložení přímé sankce.
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Pozměňovací návrh 173
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby bylo možno získat přínosy 
technologického pokroku a úspory 
z rozsahu, měl by indikativní směr
zohlednit možnost rychlejšího růstu 
užívání energie z obnovitelných zdrojů 
v dalších letech. Tímto způsobem by se 
mohla věnovat zvýšená pozornost 
odvětvím, která nepřiměřeně trpí 
neexistencí technologického pokroku a 
úspor z rozsahu, a proto se málo rozvíjejí, 
nicméně která by v budoucnu mohla 
významně přispět k dosažení cílů pro rok 
2020.

(12) Aby bylo možno získat přínosy 
technologického pokroku a úspory 
z rozsahu, měly by tyto závazné směry
zohlednit možnost rychlejšího růstu 
užívání energie z obnovitelných zdrojů 
v dalších letech. Tímto způsobem by se 
mohla věnovat zvýšená pozornost 
odvětvím, která nepřiměřeně trpí 
neexistencí technologického pokroku a 
úspor z rozsahu, a proto se málo rozvíjejí, 
nicméně která by v budoucnu mohla 
významně přispět k dosažení cílů pro rok 
2020.

Or. en

Odůvodnění

Závazné průběžné cíle jsou nutné pro zajištění toho, aby bylo brzy dosaženo pokroku v rozvoji 
obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 174
Mechtild Rothe, Britta Thomsen, Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Aby bylo možno získat přínosy 
technologického pokroku a úspory 
z rozsahu, měl by indikativní směr
zohlednit možnost rychlejšího růstu 
užívání energie z obnovitelných zdrojů 
v dalších letech. Tímto způsobem by se 
mohla věnovat zvýšená pozornost 
odvětvím, která nepřiměřeně trpí 
neexistencí technologického pokroku a 

(12) Aby bylo možno získat přínosy 
technologického pokroku a úspory 
z rozsahu, měly by povinné minimální 
průběžné cíle zohlednit možnost 
rychlejšího růstu užívání energie 
z obnovitelných zdrojů v dalších letech. 
Tímto způsobem by se mohla věnovat 
zvýšená pozornost odvětvím, která 
nepřiměřeně trpí neexistencí 
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úspor z rozsahu, a proto se málo rozvíjejí, 
nicméně která by v budoucnu mohla 
významně přispět k dosažení cílů pro rok 
2020.

technologického pokroku a úspor 
z rozsahu, a proto se málo rozvíjejí, 
nicméně která by v budoucnu mohla 
významně přispět k dosažení cílů pro rok 
2020.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že členské státy skutečně pokročí a nebudou odkládat rozhodnutí až do 
roku 2020, musí být tento směr závazný a musí být vnímán jako minimální cíl.

Pozměňovací návrh 175
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Ve snaze zajistit, aby členské státy 
dodržovaly cíle, které tato směrnice 
sleduje, a zvláště povinné průběžné 
a konečné cíle, jakož i celkový cíl EU ve 
výši 20 % do roku 2020, a také povzbudit 
členské státy, aby tyto cíle překročily, 
měla by tato směrnice zavést přímý 
sankční mechanismus. Evropská komise 
by měla členským státům za neplnění 
jejich cílů ukládat sankce. Příjmy 
z takovýchto sankcí by měly být použity 
k financování zvláštního fondu (účelově 
vázané příjmy) v souladu s nařízením 
Rady (ES, Euratom) č. 1605/2002 ze dne 
25. června 2002, kterým se stanoví 
finanční nařízení o souhrnném rozpočtu 
Evropských společenství1. 
_____________________________
1 Úř. věst. L 248, 16.9.2002, s. 1.

Or. en
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Odůvodnění

Evropské společenství již dlouho reguluje společný trh a zavádí v této souvislosti produkční 
kvóty a daně, které silně zatěžují členské státy. Jelikož se nyní kvóty stávají nástroji politiky 
životního prostředí, měly by zde být stanoveny finanční sankce, které by členské státy 
povzbudily k tomu, aby investovaly do obnovitelné energie, zatímco příjmy ze sankcí mohou 
být dále použity k podpoře rozvoje obnovitelné energie v Evropské unii.

Pozměňovací návrh 176
Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Aby se dále zvýšilo využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, je nutné 
vytvořit skutečně fungující trh s energií 
a externí náklady na výrobu a spotřebu 
energie musí být řádně připsány 
jednotlivým zdrojům energie. Pokud se 
řádně zohlední všechny sociální, 
environmentální a zdravotní náklady, je 
energie z většiny dnes dostupných 
obnovitelných zdrojů již plně 
konkurenceschopná co se týče nákladů 
a často dokonce levnější než energie 
z konvenčních zdrojů. Systémy podpory 
pro energie z obnovitelných zdrojů tedy 
představují politické nástroje, které mají 
vynahradit nedostatek internalizace 
externích nákladů a konkurenční 
znevýhodňování na narušených trzích 
s energií.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zmínit externí náklady konvenční energie ve srovnání s obnovitelnými energiemi.
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Pozměňovací návrh 177
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Společenství a členské státy by měly 
věnovat významné částky finančních 
zdrojů na výzkum a rozvoj technologií 
obnovitelné energie, včetně výnosů ze 
systému obchodování s emisemi. Evropský 
technologický institut by měl především 
upřednostňovat výzkum a rozvoj 
technologií obnovitelné energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Pokud jde o vytvoření sankčního 
mechanismu, měla by mít Evropská 
komise pravomoc přijímat nezbytná 
prováděcí opatření. Tato opatření by měla 
být přijata nejpozději do konce roku 2010;
měla by přesně stanovit metody výpočtu a 
vybírání sankcí a obsahovat podrobná 
ustanovení k administrativnímu řízení 
těchto sankcí a zřízení zvláštního fondu, 
kam by měly být tyto výnosy přidělovány; 
tato opatření by měla stanovit i správu a 
využívání fondu na podporu projektů 
obnovitelné energie v členských státech, 
které přesáhly své cíle, a obecně k posílení 
a podpoře výzkumu, výroby a využívání 
obnovitelných druhů energie a zvýšení 
energetické účinnosti v rámci Evropské 
unie. Jelikož daná opatření mají obecný 
význam a jejich účelem je změnit jiné než 
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podstatné prvky této směrnice jejím 
doplněním o nové jiné než podstatné 
prvky, musí být přijata regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v článku 
5a rozhodnutí Rady 1999/468/ES ze dne 
28. června 1999 o postupech pro výkon 
prováděcích pravomocí svěřených 
Komisi1. Komise by rovněž měla mít 
pravomoc změnit požadavky na sledování 
a podávání zpráv na základě zkušeností 
vyplývajících z uplatňování směrnice.
1 Úř. věst. L 184, 17/07/1999 P. 0023-0026

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise by měla (regulativním postupem s kontrolou) přijmout nezbytná prováděcí 
opatření, která by stanovila, jak budou částky vybrané na základě přímého sankčního 
mechanismu použity a spravovány, tak, aby podporovaly investice do obnovitelné energie a 
poskytovaly vhodné pobídky členským státům.

Pozměňovací návrh 179
Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12b) Veřejná podpora získávání elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie se zakládá 
na předpokladu, že v dlouhém horizontu 
může konkurovat elektřině vyráběné 
tradičním způsobem. Tato podpora bude 
nezbytná k dosažení cílů Společenství, 
pokud jde o jeho rozšíření, zejména pokud 
ceny elektřiny na vnitřním trhu neodrážejí 
úplné náklady v oblasti životního prostředí 
a sociálních potřeb a výhody použitých 
zdrojů energie. Pokyny a politiky 
Společenství v oblasti státní podpory na 
ochranu životního prostředí by měly plně 
zohledňovat potřebu internalizovat 
všechny externí náklady na elektřinu, 
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dokud nebudou dosaženy spravedlivé 
podmínky hospodářské soutěže.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o trh s elektřinou, musí mít Komise zájem na tom, aby revize pokynů Společenství 
ohledně státní podpory na ochranu životního prostředí vytvořila spravedlivé podmínky 
hospodářské soutěže pro všechny zdroje energie. Elektřina z fosilních zdrojů a jaderná 
energie jsou stále prodávány za ceny, které neodrážejí skutečné náklady.

Pozměňovací návrh 180
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12c) Sankce jednotlivých členských států 
by měly být počítány na základě nesplnění 
počtu MWh obnovitelných energií 
v porovnání s příslušným závazným cílem, 
a měly by být stanoveny na přiměřené 
úrovni tak, aby zajišťovaly silnou 
motivaci členských států investovat 
do obnovitelných energií, se zřetelem ke 
splnění, či dokonce překročení, 
vnitrostátních cílů.

Or. en

Odůvodnění

Metoda hodnocení a výše sankcí by měly být takové, aby bylo zajištěno, že členské státy budou 
mít skutečný a vážný zájem investovat do obnovitelných energií, aby splňovaly nebo dokonce 
překračovaly své cíle, než aby v sankcích nacházely jednoduché řešení, jak obejít své 
povinnosti. Na základě současných hospodářských poznatků by vhodným základem pro 
výpočet sankce s ohledem na výše uvedené cíle měla být stanovena cena 90 EUR na jednu 
nesplněnou MWh obnovitelných energií.
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Pozměňovací návrh 181
Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V rámci podpory vývoje trhu 
s obnovitelnými zdroji energie je nutné 
zohlednit pozitivní dopad na regionální a 
místní možnosti vývoje, vývozní možnosti, 
sociální soudržnost a možnosti 
zaměstnání, zejména pokud jde o malé a 
střední podniky a nezávislé výrobce 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výchozím momentem této cesty by 
měl být rok 2005, protože je posledním 
rokem, pro nějž jsou k dispozici spolehlivé 
údaje o vnitrostátních podílech obnovitelné 
energie.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Cílem je 20 %. Musí být ponecháno na členských státech, jak a kdy tohoto cíle dosáhnou.
Stanovením roku 2005 by kromě toho zůstalo bez povšimnutí značné úsilí, které členské státy 
vynaložily již v letech 1990–2005.
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Pozměňovací návrh 183
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Výchozím momentem této cesty by 
měl být rok 2005, protože je posledním 
rokem, pro nějž jsou k dispozici spolehlivé 
údaje o vnitrostátních podílech obnovitelné 
energie.

(13) Výchozím momentem této cesty by 
měl být rok 2005, protože je posledním 
rokem, pro nějž jsou k dispozici spolehlivé 
údaje o vnitrostátních podílech obnovitelné 
energie a který je základní čárou pro 
dosažení cíle energetické účinnosti 
„do roku 2020 zvýšení o 20 %“.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cíl využití obnovitelné energie je stanovený v procentech, je nutné jej zvažovat spolu s 
opatřeními na snížení celkové spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 184
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Je třeba stanovit jednoznačné 
definice obnovitelných zdrojů energie. 
Tato směrnice by měla brát v potaz pouze 
ty obnovitelné zdroje energie, které jsou 
výslovně zahrnuty do přesné kategorie 
obnovitelných energií v Eurostatu a 
IPCC.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice bude muset brát v potaz pouze skutečně obnovitelné energie.
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Pozměňovací návrh 185
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13a) Členské státy mohou pobízet místní 
a regionální orgány ke stanovení cílů nad 
rámec národních cílů a zapojovat místní 
a regionální orgány do vypracovávání 
národních akčních plánů a šíření 
informovanosti o výhodách obnovitelných 
energií.

Or. en

Odůvodnění

Provádění směrnice o obnovitelné energii bude zahrnovat mnoho kroků na místní 
a regionální úrovni, proto by místní a regionální orgány měly být do plánování a provádění 
národních plánů zapojeny co nejvíce.

Pozměňovací návrh 186
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13b) Rašelina by neměla být považována 
za obnovitelnou energii.

Or. en

Odůvodnění

Rašelina je podle IPCC samostatnou kategorií. Rašelina není podle IPCC obnovitelnou 
energií a emise skleníkových plynů z rašelinišť musí být zúčastněnými stranami ohlašovány 
jako součást emisí fosilních paliv.
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Pozměňovací návrh 187
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba stanovit jednoznačná pravidla 
pro výpočet podílu energie z obnovitelných 
zdrojů.

(14) Je třeba stanovit transparentní a 
jednoznačná pravidla pro výpočet podílu 
energie z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při výpočtu přínosu vodní energie by 
se měly následky klimatických změn 
vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

(15) Při výpočtu přínosu vodní a větrné 
energie by se měly následky klimatických 
změn vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Větrná energie je tak jako vodní energie závislá na počasí. Je třeba zavést normalizační 
pravidlo také pro vítr.
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Pozměňovací návrh 189
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při výpočtu přínosu vodní energie by 
se měly následky klimatických změn 
vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

(15) Při výpočtu přínosu vodní a větrné 
energie by se měly následky klimatických 
změn vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Větrná energie je stejně jako vodní energie závislá na klimatických změnách.

Pozměňovací návrh 190
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při výpočtu přínosu vodní energie by 
se měly následky klimatických změn 
vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

(15) Při výpočtu přínosu vodní a větrné 
energie by se měly následky klimatických 
změn vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Výroba větrné energie je velmi proměnlivá kvůli klimatickým změnám, a proto by měla také 
podléhat normalizačnímu pravidlu.
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Pozměňovací návrh 191
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, často užívají značné množství 
konvenční energie. Proto by se měla pro 
účely měření souladu s cíli stanovenými 
touto směrnicí zohlednit pouze užitečná 
tepelná energie z tepelných čerpadel, 
která využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu a splňují minimální požadavky 
na koeficient výkonnosti stanovený 
rozhodnutím Komise 2007/742/ES 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze 
dne 17. července 2000 o revidovaném 
systému Společenství pro udělování 
ekoznačky.

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo podzemní 
vody, a tepelná čerpadla, která využívají 
teplo okolního prostředí z povrchových vod 
či ze vzduchu, aby převedla tepelnou 
energii na užitečnou teplotní úroveň, 
potřebují k fungování určitý energetický 
vstup (obvykle elektřinu). Tepelná energie 
vyrobená tepelnými nebo chladicími 
systémy, které využívají geotermální 
energii z půdy nebo vody, by měla být 
zohledněna po odečtení konečného 
energetického vstupu neobnovitelných 
zdrojů energie, který je k fungování 
systému nezbytný.

Or. en

Odůvodnění

Aby nedošlo k nejasnostem, měla by být v oblasti geotermální energie používána konzistentní 
nomenklatura Evropské rady pro geotermální energii.

Tepelná čerpadla, která využívají geotermální zdroje z půdy nebo podzemní vody, potřebují k 
fungování určitý energetický vstup (obvykle v podobě elektřiny), tak jako všechny ostatní 
energetické systémy. Aby bylo možné vypořádat se s celkovým objemem vyrobeného 
obnovitelného a užitečného tepla, musí být konečný energetický vstup odečten od výroby tepla 
a chladu z mělkých geotermálních vrtů.
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Pozměňovací návrh 192
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, často užívají značné množství 
konvenční energie. Proto by se měla pro 
účely měření souladu s cíli stanovenými 
touto směrnicí zohlednit pouze užitečná 
tepelná energie z tepelných čerpadel, 
která využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu a splňují minimální požadavky 
na koeficient výkonnosti stanovený 
rozhodnutím Komise 2007/742/ES 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze 
dne 17. července 2000 o revidovaném 
systému Společenství pro udělování 
ekoznačky.

(16) Tepelná čerpadla, která jako zdroj 
tepla využívají aerotermální, geotermální 
nebo hydrotermální energii, by se měla 
pro účely měření souladu s cíli 
stanovenými touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Tepelná čerpadla jsou schopna vyrobit teplo nebo chlad použitím obnovitelné termální 
energie ze vzduchu, vody nebo pozemních zdrojů. Tepelná čerpadla potřebují k fungování 
dodatečnou energii. Elektřina není jediným zdrojem energie pro pohánění tepelných čerpadel. 
Tepelná čerpadla mohou být poháněna i jinými zdroji energie, jako například plynem. Se 
všemi technologiemi by se mělo nakládat stejně. Proto je třeba se vyvarovat popisných 
požadavků na technologie. Výpočet obnovitelného podílu by navíc měl vycházet z článku 5.
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Pozměňovací návrh 193
Jan Březina

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, často užívají značné množství 
konvenční energie. Proto by se měla pro 
účely měření souladu s cíli stanovenými 
touto směrnicí zohlednit pouze užitečná 
tepelná energie z tepelných čerpadel, 
která využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu a splňují minimální požadavky 
na koeficient výkonnosti stanovený 
rozhodnutím Komise 2007/742/ES 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze 
dne 17. července 2000 o revidovaném 
systému Společenství pro udělování 
ekoznačky.

(16) Tepelná čerpadla, která jako zdroj 
tepla využívají aerotermální, geotermální 
nebo hydrotermální energii, by se měla 
pro účely měření souladu s cíli 
stanovenými touto směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Tepelná čerpadla jsou schopna vyrobit teplo nebo chlad použitím obnovitelné termální 
energie ze vzduchu, vody nebo pozemních zdrojů. Tepelná čerpadla potřebují k fungování 
dodatečnou energii. Elektřina není jediným zdrojem energie pro pohánění tepelných čerpadel. 
Tepelná čerpadla mohou být poháněna i jinými zdroji energie, jako například plynem. Se 
všemi technologiemi by se mělo nakládat stejně. Proto je třeba se vyvarovat popisných 
požadavků na technologie. Výpočet obnovitelného podílu by navíc měl vycházet z článku 5.
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Pozměňovací návrh 194
Philippe Busquin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, často užívají značné množství 
konvenční energie. Proto by se měla pro 
účely měření souladu s cíli stanovenými 
touto směrnicí zohlednit pouze užitečná 
tepelná energie z tepelných čerpadel, 
která využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu a splňují minimální požadavky 
na koeficient výkonnosti stanovený 
rozhodnutím Komise 2007/742/ES 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze 
dne 17. července 2000 o revidovaném 
systému Společenství pro udělování 
ekoznačky.

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo podzemní 
vody, a tepelná čerpadla, která využívají 
teplo okolního prostředí z povrchových vod 
či ze vzduchu, aby převedla tepelnou 
energii na užitečnou teplotní úroveň, 
potřebují k fungování určitý energetický 
vstup (obvykle v podobě elektřiny).
Tepelná energie vyrobená tepelnými nebo 
chladicími systémy, které využívají 
geotermální energii z půdy nebo vody, 
by měla být zohledněna po odečtení 
konečného energetického vstupu 
neobnovitelných zdrojů energie, který je 
k fungování systému nezbytný.

Or. en

Odůvodnění

Evropská rada pro geotermální energii a Evropský výbor pro tepelná čerpadla využívající 
povrchové zdroje se dohodly na následující nomenklatuře, která je v souladu s jejich definicí 
geotermální energie:
– geotermální energie z mělkých vrtů: teplo z podzemních zdrojů včetně podzemní vody,
– okolní teplo: teplo ze vzduchu nebo povrchových vod,
– tepelná čerpadla: nástroj k využití obnovitelné energie o nízké teplotě, který může využít 
geotermálního tepla z mělkých vrtů a tepla z okolního prostředí.
Geotermální systémy pro mělké vrty představují energii uloženou (ve vodě, půdě 
a v horninách) maximálně do 400 m půdního podloží.
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Pozměňovací návrh 195
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která využívají 
teplo okolního prostředí ze vzduchu, často 
užívají značné množství konvenční 
energie. Proto by se měla pro účely měření 
souladu s cíli stanovenými touto směrnicí 
zohlednit pouze užitečná tepelná energie 
z tepelných čerpadel, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu a splňují 
minimální požadavky na koeficient 
výkonnosti stanovený rozhodnutím 
Komise 2007/742/ES v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 
17. července 2000 o revidovaném systému 
Společenství pro udělování ekoznačky.

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která využívají 
teplo okolního prostředí ze vzduchu, často 
užívají značné množství konvenční 
energie. Proto by tepelná čerpadla 
využívající tepelné zdroje ze vzduchu 
neměla být pro účely měření souladu s cíli 
stanovenými touto směrnicí zohledněna.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tepelná čerpadla používají velké množství elektřiny, která může být 
vyrobena při nízkých úrovních účinnosti z neobnovitelných zdrojů, nemohou být zahrnuta 
do kategorie obnovitelných zdrojů energie.
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Pozměňovací návrh 196
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, často užívají značné množství 
konvenční energie. Proto by se měla pro 
účely měření souladu s cíli stanovenými 
touto směrnicí zohlednit pouze užitečná 
tepelná energie z tepelných čerpadel, 
která využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu a splňují minimální požadavky na 
koeficient výkonnosti stanovený 
rozhodnutím Komise 2007/742/ES 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze 
dne 17. července 2000 o revidovaném 
systému Společenství pro udělování 
ekoznačky.

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Proto, aby se zabránilo spotřebě 
značného množství konvenční energie, 
musí všechny druhy tepelných čerpadel, 
které využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, splňovat minimální požadavky na 
koeficient výkonnosti stanovený 
rozhodnutím Komise 2007/742/ES 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze 
dne 17. července 2000 o revidovaném 
systému Společenství pro udělování 
ekoznačky, aby užitečná tepelná energie 
odvozená z tepelných čerpadel 
splňovala cíle stanovené v této směrnici 
pro účely měření.

Or. de

Odůvodnění

Nejvýkonnější druhy tepelných čerpadel musejí být podporovány v souladu s novou směrnicí 
Komise 2007/742/EC10 o udělování ekoznaček, a to bez ohledu na zdroj tepla (vzduch, voda 
nebo půda).
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Pozměňovací návrh 197
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, často užívají značné množství 
konvenční energie. Proto by se měla pro 
účely měření souladu s cíli stanovenými 
touto směrnicí zohlednit pouze užitečná 
tepelná energie z tepelných čerpadel, 
která využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu a splňují minimální požadavky na 
koeficient výkonnosti stanovený 
rozhodnutím Komise 2007/742/ES 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze 
dne 17. července 2000 o revidovaném 
systému Společenství pro udělování 
ekoznačky.

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
teplo geotermálních zdrojů z půdy nebo 
vody či teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, aby převedla teplo na užitečnou 
teplotní úroveň, mohou užívat značné
množství konvenční energie. Proto by se 
měla pro účely měření souladu s cíli 
stanovenými touto směrnicí zohlednit 
pouze tepelná čerpadla, která splňují 
minimální požadavky na koeficient 
výkonnosti stanovený rozhodnutím Komise 
2007/742/ES v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 
o revidovaném systému Společenství 
pro udělování ekoznačky.

Or. en

Odůvodnění

Všechna tepelná čerpadla vyžadují užívání konvenční energie (elektřiny, zemního plynu, atd.). 
Není důležité rozlišovat různé typy tepelných čerpadel. Tento přístup je navíc základem pro 
udělování ekoznačky uvedené v bodu odůvodnění, přičemž všechny druhy tepelných čerpadel 
(bez ohledu na druh tepelného či chladícího zdroje) musí splňovat minimální požadavky na 
výkonnost (kvůli účinnosti způsobů vytápění a chlazení).
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Pozměňovací návrh 198
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, často užívají značné množství 
konvenční energie. Proto by se měla pro 
účely měření souladu s cíli stanovenými 
touto směrnicí zohlednit pouze užitečná 
tepelná energie z tepelných čerpadel, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu a splňují minimální požadavky na 
koeficient výkonnosti stanovený 
rozhodnutím Komise 2007/742/ES 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1980/2000 ze 
dne 17. července 2000 o revidovaném 
systému Společenství pro udělování 
ekoznačky.

(16) Tepelná čerpadla, která využívají
teplo geotermálních zdrojů z půdy nebo 
vody či teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, aby převedla teplo na užitečnou 
teplotní úroveň, mohou užívat značné 
množství konvenční energie. Proto by se 
měla pro účely měření souladu s cíli 
stanovenými touto směrnicí zohlednit 
pouze tepelná čerpadla, která splňují 
minimální požadavky na koeficient 
výkonnosti stanovený rozhodnutím Komise 
2007/742/ES v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (ES) 
č. 1980/2000 ze dne 17. července 2000 
o revidovaném systému Společenství 
pro udělování ekoznačky.

Or. en

Odůvodnění

Všechna tepelná čerpadla vyžadují užívání konvenční energie (elektřiny, zemního plynu, atd.). 
Není důležité rozlišovat různé typy tepelných čerpadel. Tento přístup je navíc základem pro 
udělování ekoznačky uvedené v bodu odůvodnění, přičemž všechny druhy tepelných čerpadel 
(bez ohledu na druh tepelného či chladícího zdroje) musí splňovat minimální požadavky na 
výkonnost (kvůli účinnosti způsobů vytápění a chlazení).
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Pozměňovací návrh 199
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, a 
tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která využívají 
teplo okolního prostředí ze vzduchu, často 
užívají značné množství konvenční 
energie. Proto by se měla pro účely měření 
souladu s cíli stanovenými touto směrnicí 
zohlednit pouze užitečná tepelná energie 
z tepelných čerpadel, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu a splňují 
minimální požadavky na koeficient 
výkonnosti stanovený rozhodnutím 
Komise 2007/742/ES v souladu 
s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1980/2000 ze dne 
17. července 2000 o revidovaném systému 
Společenství pro udělování ekoznačky.

(16) Tepelná čerpadla, která využívají 
geotermální zdroje z půdy nebo vody, 
a tepelná čerpadla, která využívají teplo 
okolního prostředí ze vzduchu, aby 
převedla tepelnou energii na užitečnou 
teplotní úroveň, potřebují k fungování 
elektřinu. Tepelná čerpadla, která využívají 
teplo okolního prostředí ze vzduchu, často 
užívají značné množství konvenční 
energie. Proto by se měla pro účely měření 
souladu s cíli stanovenými touto směrnicí 
zohlednit pouze užitečná tepelná energie 
z tepelných čerpadel, která využívají 
geotermální energii z půdy a vody.

Or. en

Odůvodnění

Tepelná čerpadla využívající okolní teplo ze vzduchu jsou nástrojem úspor energie, na který 
se vztahuje platná směrnice Evropského parlamentu a Rady 2006/32/ES ze dne 5. dubna 2006 
o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách. Aby se tedy vyloučil 
dvojí výpočet, energie zužitkovaná tímto způsobem by neměla být pro účely této směrnice 
brána v úvahu.
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Pozměňovací návrh 200
Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) U decentralizovaných obnovitelných 
energií je třeba podporovat fázi 
demonstrace a uvádění na trh. Posun 
k decentralizované výrobě energie má 
mnoho výhod, např. využití místních 
zdrojů energie, kratší přepravní 
vzdálenosti a snížené ztráty z přenosu 
energie. To také podporuje rozvoj 
společnosti (mimo jiné tím, že jsou tak 
na místní úrovni zajišťovány zdroje 
příjmů a jsou vytvářena pracovní místa) 
a soudržnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 201
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Podporování nebo dotování 
obnovitelných zdrojů energie nesmí trvale 
narušit hospodářskou soutěž.

Or. de

Odůvodnění

Podporování obnovitelných zdrojů energie nesmí vést k narušení hospodářské soutěže, 
protože cílem musí být, aby se obnovitelná energie samostatně prosadila na trhu a aby byla 
konkurenceschopná.
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Pozměňovací návrh 202
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17b) Recyklace biomasy, zejména dřeva, 
musí mít vždy přednost před energetickým 
využitím.

Or. de

Odůvodnění

Energetické využívání biomasy nesmí omezovat recyklaci, zejména dřeva.

Pozměňovací návrh 203
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17c) Aby bylo možno plně využívat 
potenciálu biomasy, měly by členské státy 
a EU více mobilizovat stávající rezervy 
dřeva a vyvíjet nové lesnické systémy.

Or. de

Odůvodnění

V členských státech a v EU je využívána pouze část potenciálu biomasy, zejména dřeva.
V oblasti lesnických systémů je nutné zdokonalit struktury nezbytné ke zvýšení podílu 
obnovitelných energií v tomto odvětví.
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Pozměňovací návrh 204
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17d) Zemědělská výroba vysoce 
kvalitních potravin musí mít přednost 
před energetickým využitím.

Or. de

Odůvodnění

Energetické využití biomasy nesmí omezovat výrobu potravin.

Pozměňovací návrh 205
Lambert van Nistelrooij

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 třetími 
zeměmi týkající se organizace tohoto 
obchodu s elektřinou z obnovitelných 

(18) Dováženou elektřinu, vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů energie mimo 
Společenství, lze započítat do cíle 
členských států. Aby se zajistilo, že tyto 
dovozy lze sledovat a započítat 
důvěryhodným způsobem, je vhodné je 
umístit do systému záruk původu. Budou 
zváženy dohody se třetími zeměmi týkající 
se organizace tohoto obchodu s elektřinou 
z obnovitelných zdrojů energie.
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zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Proč nezahrnout zařízení, která jsou již v provozu, mohou-li splňovat požadavky.

Pozměňovací návrh 206
Mechtild Rothe

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 
třetími zeměmi týkající se organizace 
tohoto obchodu s elektřinou z 
obnovitelných zdrojů energie.

(18)Dováženou elektřinu, vyráběnou 
z obnovitelných zdrojů energie mimo 
Společenství, lze započítat do cíle 
členských států.Aby se nicméně podpořilo 
větší využívání energie z obnovitelných 
zdrojů nejen v Evropské unii a aby se
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 zemích, které mají 
srovnatelné ambiciózní cíle, pokud jde 
o energii z obnovitelných zdrojů a energii, 
která byla vyrobena 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 pro účely zveřejňování do systému 
záruk původu. Budou zváženy dohody se 
třetími zeměmi týkající se organizace 
tohoto obchodu s elektřinou z 
obnovitelných zdrojů energie.

Or. en
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Odůvodnění

Aby rozvoj energie z obnovitelných zdrojů probíhal hladce, je nezbytné zvýšit jejich používání 
v co největším počtu zemí a regionů. Je proto třeba vyvarovat se toho, aby ekonomicky chudší 
země získávaly pobídky k vývozu elektřiny z obnovitelných zdrojů, které by jinak mohly 
využívat především pro domácí účely.

Pozměňovací návrh 207
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) Tato směrnice nevyžaduje od 
členských států, aby uznávaly nákup 
záruky původu od jiných členských států 
nebo odpovídající nákup elektřiny jako 
příspěvek ke splnění svého kvótního 
závazku. Aby se však usnadnilo 
obchodování s elektřinou vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů a aby se zvýšila 
transparentnost při výběru spotřebitele 
mezi elektřinou vyrobenou z 
neobnovitelných zdrojů energie a 
elektřinou vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů energie, je nutná záruka původu 
této elektřiny. Programy záruky původu 
samy neznamenají nárok na využití 
vnitrostátních režimů podpory 
vytvořených v jednotlivých členských 
státech. Je důležité, aby byly těmito 
zárukami původu pokryty všechny formy 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 208
Esko Seppänen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18a) S ohledem na systém 
velkoobchodních cen elektřiny tato 
směrnice představuje „nový začátek“ 
investování do jaderných zařízení 
s nulovými emisemi. Každá nová investice 
do jaderné elektrárny by měla 
odpovídajícím způsobem zvýšit podíl 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Investice do jaderné energie nezvyšují emise, ale investoři musí mít současně na zřeteli svoji 
odpovědnost za zvyšování výroby energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 209
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18b) Je důležité jasně rozlišovat mezi 
zárukami původu a zaměnitelnými 
zelenými osvědčeními.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla zajištěna transparentnost toho, z jakého zdroje energie byla elektřina vyrobena a 
aby nedošlo k narušení stávajícího dobrovolného trhu se zaměnitelnými zelenými 
osvědčeními, je třeba je rozlišovat.
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Pozměňovací návrh 210
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18c) Členské státy jsou odpovědné za 
plnění svých jednotlivých cílů, pokud jde 
o podíl energie z obnovitelných zdrojů. 
Členské státy provozují na vnitrostátní 
úrovni různé režimy podpory 
obnovitelných zdrojů energie, včetně 
zelených osvědčení, investiční pomoci, 
osvobození od daně nebo snížení daně, 
vrácení daně a programů přímé cenové 
podpory. Důležitým prostředkem ke 
splnění cíle této směrnice je zaručit řádné 
fungování těchto režimů do té doby, než 
začne fungovat rámec Společenství, aby 
byla zachována důvěra investorů.

Or. en

Odůvodnění

Díky některým řádným a dobře navrženým režimům podpory v kombinaci s fungující správou 
zastává Evropa v oblasti obnovitelné energie vedoucí postavení ve světě. Je proto třeba 
zajistit, aby tyto režimy podpory zaručily další rozvoj obnovitelných energií v Evropě.

Pozměňovací návrh 211
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18d) Vzhledem k tomu, že členské státy 
přímo i nepřímo podporují neobnovitelné 
zdroje energie, aniž by plně 
internalizovaly externí následné náklady, 
dochází k narušení vnitřního trhu 
s energiemi ve prospěch neobnovitelných 
zdrojů energie. Odpovídající podpora 
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energie z obnovitelných zdrojů proto 
nemůže být považována za jednání 
narušující hospodářskou soutěž, ale měla 
by být vnímána spíše jako prvek 
vytvářející spravedlivější podmínky. Mají-
li být zajištěny rovné podmínky na 
vnitřním trhu s energiemi, musí být 
členské státy schopny poskytovat pobídky 
k tomu, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na vnitřním trhu s energiemi 
vzrostl.

Or. en

Odůvodnění

Obnovitelné zdroje energie přispívají k ochraně životního prostředí a nezpůsobují žádné 
následné ekologické náklady. Odpovídající kompenzaci na základě vyvarování se následných 
nákladů proto nelze chápat jako narušení hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 212
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem vytvoření příležitostí ke 
snižování nákladů na dosažení cílů 
stanovených touto směrnicí je vhodné 
usnadnit v členských státech spotřebu 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů
v jiných členských státech a zároveň 
umožnit členským státům počítat 
elektřinu, vytápění a chlazení 
spotřebované v jiných členských státech 
do svých vlastních vnitrostátních cílů. 
Měla by se z tohoto důvodu přijmout 
harmonizovaná pravidla pro koncepci a 
převod záruk původu v těchto odvětvích.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých vnitrostátních závazných cílů. Úspěšný rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v Evropě je přičítán řádnému a dobře navrženému režimu 
podpory a fungující správě. Členské státy si v této směrnici mohou svobodně zvolit odvětví, na 
němž chtějí pracovat nejvíce. Dodatečný mechanismus pružnosti proto není potřebný.

Pozměňovací návrh 213
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem vytvoření příležitostí ke 
snižování nákladů na dosažení cílů 
stanovených touto směrnicí je vhodné 
usnadnit v členských státech spotřebu 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
v jiných členských státech a zároveň 
umožnit členským státům počítat elektřinu, 
vytápění a chlazení spotřebované v jiných 
členských státech do svých vlastních 
vnitrostátních cílů. Měla by se z tohoto 
důvodu přijmout harmonizovaná pravidla 
pro koncepci a převod záruk původu 
v těchto odvětvích.

(19) Za účelem vytvoření příležitostí ke 
snižování nákladů na dosažení cílů 
stanovených touto směrnicí je navíc 
k požadovanému úsilí vynakládanému 
na vnitrostátní úrovni vhodné usnadnit 
v členských státech spotřebu energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů v jiných 
členských státech a zároveň umožnit 
členským státům počítat elektřinu, vytápění 
a chlazení spotřebované v jiných členských 
státech do svých vlastních vnitrostátních 
cílů. Měla by se z tohoto důvodu přijmout 
harmonizovaná pravidla pro koncepci a 
převod záruk původu v těchto odvětvích.

Or. en

Odůvodnění

Úsilí zaměřené na podporu obnovitelných energií je třeba vynakládat v první řadě na domácí 
půdě.



PE407.890v01-00 72/102 AM\728452CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 214
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem vytvoření příležitostí ke 
snižování nákladů na dosažení cílů 
stanovených touto směrnicí je vhodné 
usnadnit v členských státech spotřebu 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
v jiných členských státech a zároveň 
umožnit členským státům počítat elektřinu, 
vytápění a chlazení spotřebované v jiných 
členských státech do svých vlastních 
vnitrostátních cílů. Měla by se z tohoto 
důvodu přijmout harmonizovaná pravidla 
pro koncepci a převod záruk původu 
v těchto odvětvích.

(19) Za účelem vytvoření příležitostí ke 
snižování nákladů na dosažení cílů 
stanovených touto směrnicí je vhodné 
usnadnit v členských státech spotřebu 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
v jiných členských státech a zároveň 
umožnit členským státům počítat elektřinu, 
vytápění a chlazení spotřebované v jiných 
členských státech do svých vlastních 
vnitrostátních cílů. Měla by se z tohoto 
důvodu přijmout harmonizovaná pravidla 
pro koncepci a převod záruk původu 
v těchto odvětvích. Obdobně by měl 
systém záruk původu platit také pro 
biopaliva a jiné biokapaliny, což 
umožňuje větší pružnost a nižší náklady 
při plnění cílů týkajících se biopaliv. Je 
proto třeba přijmout také harmonizovaná 
ustanovení pro samostatný systém 
obchodovatelných kreditů, pokud jde 
o biopaliva a ostatní biokapaliny.

Or. en

Odůvodnění

Systém záruk původu by měl být rozšířen na biopaliva v samostatném systému 
obchodovatelných kreditů, aby byla umožněna větší pružnost, pokud jde o plnění cílů v oblasti 
biopaliv, a aby se zamezilo zbytečnému přemísťování biopaliv. Navrhovaný systém bude 
propojen se stávajícími regulačními opatřeními členských států na podporu biopaliv, jako 
jsou například závazky v oblasti biopaliv, a je postaven na harmonizaci stávajícího systému 
obchodovatelných emisních kreditů, které již fungují ve větších členských státech EU.
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Pozměňovací návrh 215
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem vytvoření příležitostí ke 
snižování nákladů na dosažení cílů 
stanovených touto směrnicí je vhodné 
usnadnit v členských státech spotřebu 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
v jiných členských státech a zároveň 
umožnit členským státům počítat elektřinu, 
vytápění a chlazení spotřebované v jiných 
členských státech do svých vlastních 
vnitrostátních cílů. Měla by se z tohoto 
důvodu přijmout harmonizovaná pravidla 
pro koncepci a převod záruk původu 
v těchto odvětvích.

(19) Za účelem vytvoření příležitostí ke 
snižování nákladů na dosažení cílů 
stanovených touto směrnicí je vhodné 
usnadnit v členských státech spotřebu 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
v jiných členských státech a zároveň 
umožnit členským státům počítat elektřinu, 
vytápění a chlazení spotřebované v jiných 
členských státech do svých vlastních 
vnitrostátních cílů. Měla by se z tohoto 
důvodu přijmout harmonizovaná pravidla 
pro koncepci a převod záruk původu 
v těchto odvětvích. Převod záruk původu 
by měl být přípustný jak pro vlády, tak pro 
společnosti.

Or. en

Odůvodnění

V rámci projektů obnovitelných energií budou skutečná rozhodnutí o investicích přijímat 
společnosti. Je proto důležité, aby možnost vlastnit a převádět záruky původu na trhu měly 
samotné společnosti. Tato zásada by měla být ve směrnici výslovně přijata.

Pozměňovací návrh 216
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Za účelem vytvoření příležitostí ke 
snižování nákladů na dosažení cílů 
stanovených touto směrnicí je vhodné 
usnadnit v členských státech spotřebu 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
v jiných členských státech a zároveň 

(19) Za účelem vytvoření příležitostí ke 
snižování nákladů na dosažení cílů 
stanovených touto směrnicí je vhodné 
usnadnit v členských státech spotřebu 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů 
v jiných členských státech a zároveň 
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umožnit členským státům počítat elektřinu, 
vytápění a chlazení spotřebované v jiných 
členských státech do svých vlastních 
vnitrostátních cílů. Měla by se z tohoto 
důvodu přijmout harmonizovaná pravidla 
pro koncepci a převod záruk původu 
v těchto odvětvích.

umožnit členským státům počítat elektřinu, 
vytápění a chlazení spotřebované v jiných 
členských státech do svých vlastních 
vnitrostátních cílů. Měla by se z tohoto 
důvodu přijmout harmonizovaná pravidla 
pro koncepci a převod záruk původu 
v těchto odvětvích. Převod záruk původu 
by měl být přípustný jak pro vlády, tak pro 
společnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Povinné vydávání záruk původu na 
žádost u vytápění a chlazení vyrobeného 
ze zdrojů obnovitelné energie by se mělo 
omezit na zařízení s kapacitou alespoň 5 
MWh, aby se zabránilo zbytečně vysokým 
správním zátěžím, které by vznikly, pokud 
by menší zařízení, včetně zařízení v 
domácnostech, byla zahrnuta.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých vnitrostátních závazných cílů. Úspěšný rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v Evropě je přičítán řádnému a dobře navrženému režimu 
podpory a fungující správě. Členské státy si v této směrnici mohou svobodně zvolit odvětví, na 
němž chtějí pracovat nejvíce. Dodatečný mechanismus pružnosti proto není potřebný.
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Pozměňovací návrh 218
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Povinné vydávání záruk původu na 
žádost u vytápění a chlazení vyrobeného ze 
zdrojů obnovitelné energie by se mělo 
omezit na zařízení s kapacitou alespoň 
5 MWh, aby se zabránilo zbytečně 
vysokým správním zátěžím, které by 
vznikly, pokud by menší zařízení, včetně 
zařízení v domácnostech, byla zahrnuta.

(20) Povinné vydávání záruk původu na 
žádost u vytápění a chlazení vyrobeného ze 
zdrojů obnovitelné energie by se mělo 
omezit na zařízení s kapacitou alespoň 
1 MWh, aby se zabránilo zbytečně 
vysokým správním zátěžím, které by 
vznikly, pokud by menší zařízení, včetně 
zařízení v domácnostech, byla zahrnuta.

Or. de

Odůvodnění

Aby byla při plnění cílů stanovených pro podíl obnovitelné energie zohledněna i menší 
zařízení, která v souhrnu představují velký potenciál, měla by být do vydávání záruk původu 
zahrnuta zařízení s kapacitou alespoň 1 MWth.

Pozměňovací návrh 219
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly smět zřídit 
systémy předběžného schválení k převodu 
záruk původu jinému členskému státu a 
od něj, pokud tak potřebují učinit, aby 
zajistily bezpečné a vyrovnané dodávky 
energie k dosažení cílů v oblasti životního 
prostředí, které spadají do jejich režimu 
podpory, nebo ke splnění cílů stanovených 
touto směrnicí. Takové systémy by měly 
být omezeny na nezbytnou a přiměřenou 
míru a neměly by představovat způsob 
svévolné diskriminace.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých vnitrostátních závazných cílů. Úspěšný rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v Evropě je přičítán řádnému a dobře navrženému režimu 
podpory a fungující správě. Členské státy si v této směrnici mohou svobodně zvolit odvětví, na 
němž chtějí pracovat nejvíce. Dodatečný mechanismus pružnosti proto není potřebný.

Pozměňovací návrh 220
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly smět zřídit 
systémy předběžného schválení k převodu 
záruk původu jinému členskému státu a 
od něj, pokud tak potřebují učinit, aby 
zajistily bezpečné a vyrovnané dodávky 
energie k dosažení cílů v oblasti životního 
prostředí, které spadají do jejich režimu 
podpory, nebo ke splnění cílů stanovených 
touto směrnicí. Takové systémy by měly 
být omezeny na nezbytnou a přiměřenou 
míru a neměly by představovat způsob 
svévolné diskriminace.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Záruky původu nejsou obchodovatelným zbožím a nemohou být převedeny.
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Pozměňovací návrh 221
Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly smět zřídit 
systémy předběžného schválení k převodu 
záruk původu jinému členskému státu a 
od něj, pokud tak potřebují učinit, aby 
zajistily bezpečné a vyrovnané dodávky 
energie k dosažení cílů v oblasti životního 
prostředí, které spadají do jejich režimu 
podpory, nebo ke splnění cílů stanovených 
touto směrnicí. Takové systémy by měly 
být omezeny na nezbytnou a přiměřenou 
míru a neměly by představovat způsob 
svévolné diskriminace.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Není logické, aby na evropském vnitřním trhu s plynem a elektřinou byla členským státům 
dána možnost regulovat převod záruk původu mezi členskými státy. Kromě toho jsou taková 
omezení v rozporu se třetím energetickým balíčkem, který naopak chce přeshraniční 
obchodování s energií podpořit.

Pozměňovací návrh 222
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Členské státy by měly smět zřídit 
systémy předběžného schválení k převodu 
záruk původu jinému členskému státu a od 
něj, pokud tak potřebují učinit, aby zajistily 
bezpečné a vyrovnané dodávky energie 
k dosažení cílů v oblasti životního 
prostředí, které spadají do jejich režimu 
podpory, nebo ke splnění cílů stanovených 

(21) Členské státy by měly smět zřídit 
systémy předběžného schválení k převodu 
osvědčení o započítání přenosu jinému 
členskému státu a od něj, pokud tak 
potřebují učinit, aby zajistily bezpečné a 
vyrovnané dodávky energie k dosažení cílů 
v oblasti životního prostředí, které spadají 
do jejich režimu podpory, nebo ke splnění 
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touto směrnicí. Takové systémy by měly 
být omezeny na nezbytnou a přiměřenou 
míru a neměly by představovat způsob 
svévolné diskriminace.

cílů stanovených touto směrnicí. Takové 
systémy by měly být omezeny na 
nezbytnou a přiměřenou míru a neměly by 
představovat způsob svévolné 
diskriminace.

Or. en

Odůvodnění

V této směrnici byl zaveden nový flexibilní způsob, jak dosáhnout vnitrostátních cílů v oblasti 
zdrojů obnovitelné energie, pro ty členské státy, které se pro takový systém rozhodnou. Je 
důležité jasně rozlišovat mezi zárukami původu, jež slouží výhradně pro účely zveřejňování, 
a osvědčeními o započítání přenosu, jež slouží výhradně pro účely splnění cíle.

Pozměňovací návrh 223
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Poté, co bude systém 
harmonizovaných záruk původu 
otestován, měla by Komise přezkoumat, 
zda je zapotřebí dalších změn.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých vnitrostátních závazných cílů. Úspěšný rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v Evropě je přičítán řádnému a dobře navrženému režimu 
podpory a fungující správě. Členské státy si v této směrnici mohou svobodně zvolit odvětví, na 
němž chtějí pracovat nejvíce. Dodatečný mechanismus pružnosti proto není potřebný.
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Pozměňovací návrh 224
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Poté, co bude systém 
harmonizovaných záruk původu 
otestován, měla by Komise přezkoumat, 
zda je zapotřebí dalších změn.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(22) Poté, co bude systém 
harmonizovaných záruk původu 
otestován, měla by Komise přezkoumat, 
zda je zapotřebí dalších změn.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Odůvodnění není třeba.

Pozměňovací návrh 226
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby se zabránilo překrývání s režimy 
podpory poskytnutými stávajícím 

vypouští se
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zařízením a vyloučilo nadměrné 
vyrovnání výrobcům energie z 
obnovitelných zdrojů, pouze záruky 
původu vydané zařízením uvedeným do 
provozu po vstupu této směrnice 
v platnost, nebo výroba v důsledku zvýšení 
kapacity pro energie z obnovitelných 
zdrojů daného zařízení po uvedeném datu 
by měly být mezi členskými státy 
převeditelné.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých vnitrostátních závazných cílů. Úspěšný rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v Evropě je přičítán řádnému a dobře navrženému režimu 
podpory a fungující správě. Členské státy si v této směrnici mohou svobodně zvolit odvětví, na 
němž chtějí pracovat nejvíce. Dodatečný mechanismus pružnosti proto není potřebný.

Pozměňovací návrh 227
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby se zabránilo překrývání s režimy 
podpory poskytnutými stávajícím 
zařízením a vyloučilo nadměrné 
vyrovnání výrobcům energie z 
obnovitelných zdrojů, pouze záruky 
původu vydané zařízením uvedeným do 
provozu po vstupu této směrnice 
v platnost, nebo výroba v důsledku zvýšení 
kapacity pro energie z obnovitelných 
zdrojů daného zařízení po uvedeném datu 
by měly být mezi členskými státy 
převeditelné.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Záruky původu nejsou obchodovatelným zbožím a nemohou být převedeny.

Pozměňovací návrh 228
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby se zabránilo překrývání s režimy 
podpory poskytnutými stávajícím 
zařízením a vyloučilo nadměrné 
vyrovnání výrobcům energie z 
obnovitelných zdrojů, pouze záruky 
původu vydané zařízením uvedeným do 
provozu po vstupu této směrnice 
v platnost, nebo výroba v důsledku zvýšení 
kapacity pro energie z obnovitelných 
zdrojů daného zařízení po uvedeném datu 
by měly být mezi členskými státy 
převeditelné.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Aby se zabránilo překrývání s režimy 
podpory poskytnutými stávajícím 
zařízením a vyloučilo nadměrné vyrovnání 
výrobcům energie z obnovitelných zdrojů, 
pouze záruky původu vydané zařízením 
uvedeným do provozu po vstupu této 
směrnice v platnost, nebo výroba v 
důsledku zvýšení kapacity pro energie z 
obnovitelných zdrojů daného zařízení po 
uvedeném datu by měly být mezi 

(23) Aby se zabránilo překrývání s režimy 
podpory poskytnutými stávajícím 
zařízením a vyloučilo nadměrné vyrovnání 
výrobcům energie z obnovitelných zdrojů, 
pouze osvědčení o započítání přenosu 
vydané zařízením uvedeným do provozu 
po vstupu této směrnice v platnost, nebo 
výroba v důsledku zvýšení kapacity pro 
energie z obnovitelných zdrojů daného 
zařízení po uvedeném datu by měly být 
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členskými státy převeditelné. mezi členskými státy převeditelné.

Or. en

Odůvodnění

V této směrnici byl zaveden nový flexibilní způsob, jak dosáhnout vnitrostátních cílů v oblasti 
zdrojů obnovitelné energie, pro ty členské státy, které se pro takový systém rozhodnou. Je 
důležité jasně odlišit záruky původu, jež slouží výhradně pro účely zveřejňování, 
a osvědčeními o započítání přenosu, jež slouží výhradně pro účely splnění cíle.

Pozměňovací návrh 230
Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Ukázalo se, že absence 
transparentních pravidel a koordinace mezi 
jednotlivými schvalujícími orgány 
zabraňuje využívání obnovitelné energie. 
Proto, až budou vnitrostátní, regionální a 
místní orgány provádět přezkum svých 
administrativních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě a provozování zařízení 
produkujících elektřinu, vytápění a 
chlazení anebo pohonné hmoty z 
obnovitelných zdrojů energie, měly by 
zohlednit specifickou strukturu odvětví 
obnovitelné energie. Pro zařízení 
využívající energii z obnovitelných zdrojů 
by měly být formulovány administrativní 
schvalovací postupy s jasně stanovenými 
lhůtami. Pravidla a pokyny pro plánování 
by měly být upraveny tak, aby zohlednily 
účinnost zařízení pro vytápění a chlazení a 
elektřinu z obnovitelných zdrojů z hlediska 
ceny a životního prostředí.

(24) Ukázalo se, že absence 
transparentních pravidel a koordinace mezi 
jednotlivými schvalujícími orgány 
zabraňuje využívání obnovitelné energie. 
Proto, až budou vnitrostátní, regionální a 
místní orgány provádět přezkum svých 
administrativních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě a provozování zařízení 
produkujících elektřinu, vytápění a 
chlazení anebo pohonné hmoty z 
obnovitelných zdrojů energie, měly by 
zohlednit specifickou strukturu odvětví 
obnovitelné energie. Měl by být zřízen 
jediný správní orgán odpovědný za 
schvalování. Tento orgán by měl být 
zaveden na úrovni, která by byla co 
nejblíže projektům, pokud možno 
na úrovni obcí či regionů. Pro zařízení 
využívající energii z obnovitelných zdrojů 
by měly být formulovány administrativní 
schvalovací postupy s jasně stanovenými 
lhůtami. Pravidla a pokyny pro plánování 
by měly být upraveny tak, aby zohlednily 
účinnost zařízení pro vytápění a chlazení a 
elektřinu z obnovitelných zdrojů z hlediska 
ceny a životního prostředí.
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Or. en

Odůvodnění

Rychlé využívání obnovitelných energií je často znemožňováno komplikovanými postupy, 
příliš strukturovanou rozhodovací pravomocí a nedostatkem koncentrace. Je žádoucí 
uplatňovat přístup „jednorázového odbavení“. To by ale nemělo znamenat, že je nezbytné, 
aby schvalovací orgán existoval pouze na národní úrovni. V případě, že si obce sestavily svůj 
vlastní plán rozvoje obnovitelných energií, je třeba, aby byly povzbuzovány a měly by se 
případně ve spolupráci s jim nadřazeným správním orgánem stát odpovědným centrálním 
orgánem.

Pozměňovací návrh 231
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Ukázalo se, že absence 
transparentních pravidel a koordinace mezi 
jednotlivými schvalujícími orgány 
zabraňuje využívání obnovitelné energie. 
Proto, až budou vnitrostátní, regionální a 
místní orgány provádět přezkum svých 
administrativních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě a provozování zařízení 
produkujících elektřinu, vytápění a 
chlazení anebo pohonné hmoty z 
obnovitelných zdrojů energie, měly by 
zohlednit specifickou strukturu odvětví 
obnovitelné energie. Pro zařízení 
využívající energii z obnovitelných zdrojů 
by měly být formulovány administrativní 
schvalovací postupy s jasně stanovenými 
lhůtami. Pravidla a pokyny pro plánování 
by měly být upraveny tak, aby zohlednily 
účinnost zařízení pro vytápění a chlazení a 
elektřinu z obnovitelných zdrojů z hlediska 
ceny a životního prostředí.

(24) Ukázalo se, že absence 
transparentních pravidel a koordinace mezi 
jednotlivými schvalujícími orgány 
zabraňuje využívání obnovitelné energie. 
Proto, až budou vnitrostátní, regionální a 
místní orgány provádět přezkum svých 
administrativních postupů pro udělování 
povolení k výstavbě a provozování zařízení 
produkujících elektřinu, vytápění a 
chlazení anebo pohonné hmoty z 
obnovitelných zdrojů energie, měly by 
zohlednit specifickou strukturu odvětví 
obnovitelné energie. Měl by být zřízen 
jediný správní orgán odpovědný za 
schvalování. Pro zařízení využívající 
energii z obnovitelných zdrojů by měly být 
formulovány administrativní schvalovací 
postupy s jasně stanovenými lhůtami. 
Pravidla a pokyny pro plánování by měly 
být upraveny tak, aby zohlednily účinnost 
zařízení pro vytápění a chlazení a elektřinu 
z obnovitelných zdrojů z hlediska ceny a 
životního prostředí.

Or. en
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Odůvodnění

Obnovitelné energie často narážejí na administrativní zátěž a vzhledem k tomu, že mnoho 
společností v tomto odvětví jsou MSP, měla by být tato zátěž co nejvíce snížena.

Pozměňovací návrh 232
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na vnitrostátní a regionální úrovni 
vedla pravidla a povinnosti týkající se 
minimálních požadavků pro využití 
obnovitelné energie v nových a 
renovovaných budovách k významnému 
nárůstu ve využívání obnovitelné energie. 
Tato opatření by měla být stimulována v 
širším evropském kontextu a zároveň by 
měla podporovat z hlediska energie 
účinnější aplikace využívající obnovitelnou 
energii ve stavebních předpisech a 
nařízeních.

(26) Na vnitrostátní a regionální úrovni 
vedla pravidla a povinnosti týkající se 
minimálních požadavků pro využití 
obnovitelné energie v nových budovách k 
významnému nárůstu ve využívání 
obnovitelné energie. Tato opatření by měla 
být stimulována v širším evropském 
kontextu a zároveň by měla podporovat 
z hlediska energie účinnější aplikace 
využívající obnovitelnou energii ve 
stavebních předpisech a nařízeních.

Or. de

Odůvodnění

Minimální požadavky stanovené v pravidlech a povinnostech by měly platit výhradně pro 
nové budovy.

Pozměňovací návrh 233
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na vnitrostátní a regionální úrovni 
vedla pravidla a povinnosti týkající se 
minimálních požadavků pro využití 

(26) Na vnitrostátní a regionální úrovni 
vedla pravidla a povinnosti týkající se 
minimálních požadavků pro využití 
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obnovitelné energie v nových a 
renovovaných budovách k významnému 
nárůstu ve využívání obnovitelné energie. 
Tato opatření by měla být stimulována v 
širším evropském kontextu a zároveň by 
měla podporovat z hlediska energie 
účinnější aplikace využívající obnovitelnou 
energii ve stavebních předpisech a 
nařízeních.

obnovitelné energie v nových budovách k 
významnému nárůstu ve využívání 
obnovitelné energie. Tato opatření by měla 
být stimulována v širším evropském 
kontextu a zároveň by měla podporovat 
z hlediska energie účinnější aplikace 
využívající obnovitelnou energii ve 
stavebních předpisech a nařízeních.

Or. de

Odůvodnění

Požadavek využívání obnovitelné energie v renovovaných budovách znamená nadbytečnou a 
nepřiměřenou zátěž pro vlastníky. Již samotnou renovací často vznikne značný potenciál 
úspor energie. Kromě toho existují v některých členských státech ustanovení o ochraně 
historických památek, která s povinným zavedením obnovitelné energie po renovaci nejsou 
slučitelná.

Pozměňovací návrh 234
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26) Na vnitrostátní a regionální úrovni 
vedla pravidla a povinnosti týkající se 
minimálních požadavků pro využití
obnovitelné energie v nových a 
renovovaných budovách k významnému 
nárůstu ve využívání obnovitelné energie. 
Tato opatření by měla být stimulována v 
širším evropském kontextu a zároveň by 
měla podporovat z hlediska energie 
účinnější aplikace využívající 
obnovitelnou energii ve stavebních 
předpisech a nařízeních.

(26) Na vnitrostátní a regionální úrovni 
vedla pravidla a povinnosti týkající se 
minimálních požadavků pro obnovitelné 
energie v nových a renovovaných 
budovách k významnému nárůstu 
obnovitelných energií. Tato opatření by 
měla být stimulována v širším evropském 
kontextu a zároveň by měla podporovat 
budovy s efektivnějším využitím energie.

Or. en
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Odůvodnění

Je třeba podporovat využívání obnovitelných energií ve stavebnictví, a to i pasivních energií. 
Tato podpora však musí být součástí komplexního přístupu, jehož cílem je snížení celkové 
spotřeby energie v tomto odvětví, a sice ve všech budovách, ať jsou nové nebo renovované.

Pozměňovací návrh 235
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Ceny paliv rostou a energetická 
chudoba postihuje stále větší počet osob 
v Evropském společenství; v souvislosti 
s podporováním energie z obnovitelných 
zdrojů by měly být posuzovány náklady 
pro spotřebitele. K vymýcení energetické 
chudoby je nutný integrovaný přístup, 
jehož součástí budou sociální opatření a 
ochrana zranitelných spotřebitelů, 
zároveň se zvýšením energetické účinnosti 
v domácnostech a s dlouhodobými 
environmentálními cíli spočívajícími ve 
snížení emisí uhlíku.

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 26 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(26a) Evropský parlament ve svém 
usnesení ze dne 14. února 2006 
s doporučeními Komisi ohledně vytápění a 
chlazení z obnovitelných zdrojů energie1

vyzval k daňovému zvýhodnění, přímé 
investiční podpoře, regulačním opatřením 
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a jiným mechanismům na podporu 
používání systémů obnovitelné energie a 
místního a dálkového vytápění a chlazení, 
které využívají obnovitelné energie.
_______________________________
1 Úř. věst. C 280 E, 29.11.2006, s. 115.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 14. února 2006 o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů uznal význam dálkového vytápění a chlazení pro dosažení cíle EU 
spočívajícího v 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 237
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je potřeba odstranit nedostatky v 
informovanosti a vzdělávání, zejména v 
odvětví vytápění a chlazení, s cílem 
podpořit využívání energie z obnovitelných 
zdrojů.

(27) Je potřeba odstranit nedostatky v 
informovanosti a vzdělávání, zejména v 
odvětví vytápění a chlazení, s cílem 
podpořit využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a hybridních systémů 
kombinujících konvenční a obnovitelné 
zdroje energie.

Or. en

Odůvodnění

Hybridní systémy, které kombinují obnovitelnou a konvenční energii, mohou být 
z ekonomického hlediska i z hlediska ochrany životního prostředí vhodným způsobem 
využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění, chlazení a výrobě elektřiny. Spotřebitelé by měli 
obdržet dostatečné informace, aby se mohli informovaně rozhodovat o tom, jak snížit spotřebu 
energie a s ní spojené emise a jak využívat přírodní zdroje.
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Pozměňovací návrh 238
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je potřeba odstranit nedostatky v 
informovanosti a vzdělávání, zejména v 
odvětví vytápění a chlazení, s cílem 
podpořit využívání energie z obnovitelných 
zdrojů.

(27) Je potřeba odstranit nedostatky v 
informovanosti a vzdělávání, zejména v 
odvětví vytápění a chlazení, s cílem 
podpořit využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a hybridních systémů 
kombinujících konvenční a obnovitelné 
zdroje energie.

Or. en

Odůvodnění

Hybridní systémy, které kombinují obnovitelnou a konvenční energii, mohou být 
z ekonomického hlediska i z hlediska ochrany životního prostředí vhodným způsobem 
využívání obnovitelných zdrojů ve vytápění, chlazení a výrobě elektřiny Spotřebitelé by měli 
obdržet dostatečné informace, aby se mohli informovaně rozhodovat o tom, jak snížit spotřebu 
energie a s ní spojené emise a jak využívat přírodní zdroje.

Pozměňovací návrh 239
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je potřeba odstranit nedostatky v 
informovanosti a vzdělávání, zejména v 
odvětví vytápění a chlazení, s cílem 
podpořit využívání energie z obnovitelných 
zdrojů.

(27) Je potřeba odstranit nedostatky v 
informovanosti a vzdělávání, zejména v 
odvětví vytápění a chlazení, s cílem 
podpořit využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a hybridních systémů 
kombinujících konvenční a obnovitelné 
zdroje energie.

Or. en
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Odůvodnění

Hybridní systémy, které kombinují obnovitelnou a konvenční energii, mohou být 
z ekonomického hlediska i z hlediska ochrany životního prostředí vhodným způsobem 
zavádění obnovitelných zdrojů do vytápění, chlazení a výroby elektřiny Spotřebitelé by měli 
obdržet dostatečné informace, aby se mohli informovaně rozhodovat o tom, jak snížit spotřebu 
energie a s ní spojené emise a jak využívat přírodní zdroje.

Pozměňovací návrh 240
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(27) Je potřeba odstranit nedostatky v 
informovanosti a vzdělávání, zejména v 
odvětví vytápění a chlazení, s cílem 
podpořit využívání energie z obnovitelných 
zdrojů.

(27) Je potřeba odstranit nedostatky v 
informovanosti a vzdělávání, zejména v 
odvětví vytápění a chlazení, s cílem 
podpořit jak využívání energie z 
obnovitelných zdrojů, tak i velmi účinné 
technologie.

Or. en

Odůvodnění

Politiky by měly definovat povinnosti, které povedou k určitým výsledkům, a nikoli prostředky 
k jejich dosažení. To vyžaduje proto nejvhodnější kombinaci užívání energie z obnovitelných 
zdrojů a velmi účinných technologií, a nikoli jen jednu z těchto možností. Navíc je možné, že 
pro určité budovy v daném místě zdroje obnovitelné energie neexistují.

Pozměňovací návrh 241
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup k 
dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup k 
dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
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energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele. 
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy a 
měly by být proto založeny na minimálních 
harmonizovaných zásadách zohledňujících 
evropské technologické normy a stávající 
vzdělávací a kvalifikační systémy pro 
osoby instalující zařízení pro obnovitelnou 
energii. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o 
uznávání odborných kvalifikací se nadále 
použije na záležitosti, které nejsou 
zahrnuty v této směrnici, jako například 
uznávání odborných kvalifikací osob 
zajišťujících instalaci, které nezískaly 
osvědčení v některém z členských států.

energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele. 
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy a 
měly by být proto založeny na minimálních 
harmonizovaných zásadách zohledňujících 
evropské technologické normy a stávající 
vzdělávací a kvalifikační systémy pro 
osoby instalující zařízení pro obnovitelnou 
energii. Uznávání odborných kvalifikací u 
regulovaných povolání se i nadále řídí 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací. Pokud jsou vstupní 
podmínky nebo výkon povolání 
montážního technika regulovány, jsou 
podmínky pro uznávání odborných 
kvalifikací stanoveny ve směrnici 
2005/36/ES; tyto podmínky platí i pro 
osoby zajišťující instalaci, které získaly 
osvědčení v některém z členských států.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2005/36/ES upravuje uznávání odborných kvalifikací u regulovaných povolání.
Musí platit i pro osoby zajišťující instalaci, které si podle RES nechaly dobrovolně vystavit 
osvědčení. Instalace zařízení s obnovitelnou energií tvoří pouze část profesního profilu např. 
mechanika tepelných zařízení. Osvědčení pouze pro jednu část povolání nemůže stačit k 
výkonu celého povolání. Právním základem pro otázky uznávání odborných kvalifikací je 
článek 47 Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh 242
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup k 
dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup k 
dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 



AM\728452CS.doc 91/102 PE407.890v01-00

CS

instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele. 
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy a 
měly by být proto založeny na minimálních 
harmonizovaných zásadách zohledňujících 
evropské technologické normy a stávající 
vzdělávací a kvalifikační systémy pro 
osoby instalující zařízení pro obnovitelnou 
energii. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o 
uznávání odborných kvalifikací se nadále 
použije na záležitosti, které nejsou 
zahrnuty v této směrnici, jako například 
uznávání odborných kvalifikací osob 
zajišťujících instalaci, které nezískaly 
osvědčení v některém z členských států.

instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele.
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy a 
měly by být proto založeny na minimálních 
harmonizovaných zásadách zohledňujících 
evropské technologické normy a stávající 
vzdělávací a kvalifikační systémy pro 
osoby instalující zařízení pro obnovitelnou 
energii.Uznávání odborných kvalifikací u 
regulovaných povolání se i nadále řídí 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací. Pokud jsou vstupní 
podmínky nebo výkon povolání 
montážního technika regulovány, jsou 
podmínky pro uznávání odborných 
kvalifikací stanoveny ve směrnici 
2005/36/ES; tyto podmínky platí i pro 
osoby zajišťující instalaci, které získaly 
osvědčení v některém z členských států.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2005/36/ES upravuje uznávání odborných kvalifikací u regulovaných povolání.
Musí platit i pro osoby zajišťující instalaci, které si podle RES nechaly dobrovolně vystavit 
osvědčení. Instalace zařízení s obnovitelnou energií tvoří pouze část profesního profilu např. 
mechanika tepelných zařízení. Osvědčení pouze pro jednu část povolání nemůže stačit k 
výkonu celého povolání. Právním základem pro otázky uznávání odborných kvalifikací je 
článek 47 Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh 243
Herbert Reul, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup k 
dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup k 
dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
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osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele. 
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy a 
měly by být proto založeny na minimálních 
harmonizovaných zásadách zohledňujících 
evropské technologické normy a stávající 
vzdělávací a kvalifikační systémy pro 
osoby instalující zařízení pro obnovitelnou 
energii. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o 
uznávání odborných kvalifikací se nadále 
použije na záležitosti, které nejsou 
zahrnuty v této směrnici, jako například 
uznávání odborných kvalifikací osob 
zajišťujících instalaci, které nezískaly 
osvědčení v některém z členských států.

osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele.
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy a 
měly by být proto založeny na minimálních 
harmonizovaných zásadách zohledňujících 
evropské technologické normy a stávající 
vzdělávací a kvalifikační systémy pro 
osoby instalující zařízení pro obnovitelnou 
energii. Uznávání odborných kvalifikací u 
regulovaných povolání se i nadále řídí 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací. Pokud jsou vstupní 
podmínky nebo výkon povolání 
montážního technika regulovány, jsou 
předpoklady pro uznávání odborných 
kvalifikací stanoveny ve směrnici 
2005/36/ES; tyto podmínky platí i pro 
osoby zajišťující instalaci, které získaly 
osvědčení v některém z členských států.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2005/36/ES upravuje uznávání odborných kvalifikací u regulovaných povolání.
Musí platit i pro osoby zajišťující instalaci, které si podle RES nechaly dobrovolně vystavit 
osvědčení. Instalace zařízení s obnovitelnou energií tvoří pouze část profesního profilu např. 
mechanika tepelných zařízení. Osvědčení pouze pro jednu část povolání nemůže stačit k 
výkonu celého povolání. Právním základem pro otázky uznávání odborných kvalifikací je 
článek 47 Smlouvy o ES.

Pozměňovací návrh 244
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup k (28) Je zapotřebí koordinovaný přístup k 
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dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele.
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy a 
měly by být proto založeny na minimálních 
harmonizovaných zásadách zohledňujících 
evropské technologické normy a stávající 
vzdělávací a kvalifikační systémy pro 
osoby instalující zařízení pro obnovitelnou 
energii. Směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o 
uznávání odborných kvalifikací se nadále 
použije na záležitosti, které nejsou 
zahrnuty v této směrnici, jako například 
uznávání odborných kvalifikací osob 
zajišťujících instalaci, které nezískaly 
osvědčení v některém z členských států.

dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele.
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy a 
měly by být proto založeny na minimálních 
harmonizovaných zásadách zohledňujících 
evropské technologické normy a stávající 
vzdělávací a kvalifikační systémy pro 
osoby instalující zařízení pro obnovitelnou 
energii. Uznávání odborných kvalifikací u 
regulovaných povolání se i nadále řídí 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací. Pokud jsou vstupní 
podmínky nebo výkon povolání 
montážního technika regulovány, jsou 
podmínky pro uznávání odborných 
kvalifikací stanoveny ve směrnici 
2005/36/ES; tyto podmínky platí i pro 
osoby zajišťující instalaci, které získaly 
osvědčení v některém z členských států.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2005/36/ES upravuje uznávání odborných kvalifikací u regulovaných povolání.
Musí platit i pro osoby zajišťující instalaci, které si podle RES nechaly dobrovolně vystavit 
osvědčení. Instalace zařízení s obnovitelnou energií tvoří pouze část profesního profilu např. 
mechanika tepelných zařízení. Osvědčení pouze pro jednu část povolání nemůže stačit k 
výkonu celého povolání. Právním základem pro otázky uznávání odborných kvalifikací je 
článek 47 Smlouvy o ES.
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Pozměňovací návrh 245
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28a) Kombinované elektrárny 
optimálním způsobem slučují různé druhy 
obnovitelné energie a současně jsou 
spolehlivé a výkonné jako velká 
konvenční elektrárna. Komise by měla na 
výstavbu a další výzkum těchto 
kombinovaných elektráren vytvořit 
odpovídající pobídky. Tak by bylo možno 
účinněji využívat stoupající produkce 
energie s pomocí obnovitelných energií 
v Evropě, protože kombinované elektrárny 
jsou schopny propojit větrnou, solární 
energii a energii z biomasy a vodních 
elektráren z celé Evropy a řídit její 
dodávku.

Or. de

Odůvodnění

Kombinované elektrárny jsou schopny sloučit výhody a nevýhody obnovitelné energie, a spojit 
tak větrnou a solární energii, která je dodávána pouze podle dostupnosti, s energií z biomasy 
a vody, a řídit dodávky energie.

Pozměňovací návrh 246
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Ač směrnice 2005/36/ES stanoví 
požadavky na vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací, včetně architektů, je 
nadále zapotřebí zajistit, aby architekti a 
projektanti vzali ve svých plánech a 
projektech řádně v úvahu užívání energie 

(29) Ač směrnice 2005/36/ES stanoví 
požadavky na vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací, včetně architektů, je 
nadále zapotřebí zajistit, aby architekti a 
projektanti vzali ve svých plánech a 
projektech řádně v úvahu nejvhodnější 
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z obnovitelných zdrojů. Členské státy by 
proto měly poskytnout jasné pokyny. 
Tímto opatřením nejsou dotčena 
ustanovení směrnice 2005/36/ES, a to 
zejména článků 46 a 49 uvedené směrnice.

kombinaci užívání energie z obnovitelných 
zdrojů a velmi účinných technologií. 
Členské státy by proto měly poskytnout 
jasné pokyny.Tímto opatřením nejsou 
dotčena ustanovení směrnice 2005/36/ES, a 
to zejména článků 46 a 49 uvedené 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Politiky by měly definovat povinnosti, které povedou k určitým výsledkům, a nikoli prostředky 
k jejich dosažení. To vyžaduje proto nejvhodnější kombinaci užívání energie z obnovitelných 
zdrojů a velmi účinných technologií, a nikoli jen jednu z těchto možností. Navíc je možné, že 
pro určité budovy v daném místě zdroje obnovitelné energie neexistují.
Energetická účinnost má pro splnění cílů do roku 2020 zásadní význam. Tato skutečnost je o 
to důležitější pro budovy, protože představují důležitý potenciál energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 247
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29) Ač směrnice 2005/36/ES stanoví 
požadavky na vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací, včetně architektů, je 
nadále zapotřebí zajistit, aby architekti a 
projektanti vzali ve svých plánech a 
projektech řádně v úvahu užívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Členské státy by 
proto měly poskytnout jasné pokyny. 
Tímto opatřením nejsou dotčena 
ustanovení směrnice 2005/36/ES, a to 
zejména článků 46 a 49 uvedené směrnice.

(29) Ač směrnice 2005/36/ES stanoví 
požadavky na vzájemné uznávání 
odborných kvalifikací, včetně architektů, je 
nadále zapotřebí zajistit, aby architekti a 
projektanti vzali ve svých plánech a 
projektech řádně v úvahu nejvhodnější 
kombinaci užívání energie z obnovitelných 
zdrojů a velmi účinných technologií.
Členské státy by proto měly poskytnout 
jasné pokyny. Tímto opatřením nejsou 
dotčena ustanovení směrnice 2005/36/ES, a 
to zejména článků 46 a 49 uvedené 
směrnice.

Or. en
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Odůvodnění

Politiky by měly definovat povinnosti, které povedou k určitým výsledkům, a nikoli prostředky 
k jejich dosažení. To vyžaduje proto nejvhodnější kombinaci užívání energie z obnovitelných 
zdrojů a velmi účinných technologií, a nikoli jen jednu z těchto možností. Navíc je možné, že 
pro určité budovy v daném místě zdroje obnovitelné energie neexistují. Energetická účinnost 
má pro splnění cílů do roku 2020 zásadní význam. Tato skutečnost je o to důležitější pro 
budovy, že představují důležitou možnost energetické účinnosti.

Pozměňovací návrh 248
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 29 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(29a) Je třeba účinně podporovat 
integraci funkční sítě pro obnovitelnou 
energii a využívání systémů dočasného 
skladování energie (např. baterie) pro 
„integrovanou“ výrobu obnovitelné 
energie.

Or. en

Odůvodnění

Nerovnováha mezi nabídkou energie z obnovitelných zdrojů a poptávkou po ní vyžaduje 
účinnou kapacitu pro dočasné skladování energie.

Pozměňovací návrh 249
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční soustavy by měly být 
objektivní, průhledné a nediskriminační 
a měl by se pečlivě zohlednit prospěch, 

Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny a plynu z obnovitelných zdrojů 
energie do distribuční soustavy by měly 
být objektivní, průhledné a nediskriminační 
a měl by se pečlivě zohlednit prospěch, 
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který přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení.

který přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení

Or. it

Odůvodnění

Ustanovení musí být rozšířeno i na výrobu plynu z obnovitelných zdrojů energie.

Pozměňovací návrh 250
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční soustavy by měly být 
objektivní, průhledné a nediskriminační 
a měl by se pečlivě zohlednit prospěch, 
který přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení.

(30) Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční soustavy by měly být 
objektivní, průhledné a nediskriminační 
a měl by se pečlivě zohlednit prospěch, 
který přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení, zejména prostřednictvím 
specifického schématu sdílení nákladů na 
připojení.

Or. it

Pozměňovací návrh 251
Anni Podimata

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Výrobci elektřiny, kteří chtějí 
využívat potenciálu obnovitelné energie 
v okrajových oblastech Společenství, 
zejména v ostrovních regionech a 
regionech s nízkou hustotou obyvatelstva, 
by měli být zvýhodněni rozumnými 
náklady na připojení k soustavě. Cílem je 
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zajistit, aby nebyli znevýhodněni 
ve srovnání s výrobci v centrálnějších a 
průmyslovějších a hustěji obydlených 
oblastech.

Or. en

Odůvodnění

Ve znění návrhu Komise je zdůrazněno, že náklady související s připojením na distribuční 
soustavu musí být „transparentní a nediskriminační“. Tento bod není sporný, existuje však 
nebezpečí odchýlení v případě nesprávného výkladu zásady „nediskriminace“. Zakázání 
veškerých politik, jejichž cílem není zachování stejných podmínek pro všechny, nezohlední 
zvláštní potřeby izolovaných společenství. 

Pozměňovací návrh 252
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30a) Správa odpovědná za kontrolu 
schvalování, certifikace a udělování 
povolení pro zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů by měla být při 
regulaci konkrétních projektů objektivní, 
transparentní, nediskriminační a 
přiměřená. Proto by mělo být odmítnuto 
jakékoli zneužití nebo uměle vytvořená 
překážka pro obnovitelné zdroje, jako je 
klasifikace projektů obnovitelné energie 
jako zařízení, která představují velké 
zdravotní riziko.

Or. en

Odůvodnění

Musí se zakázat zbytečné administrativní překážky rozvoje obnovitelných energií.
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Pozměňovací návrh 253
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za určitých okolností není možné 
zajistit úplný přenos a distribuci elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
aniž by byla dotčena spolehlivost a 
bezpečnost distribuční soustavy. Za těchto 
okolností lze tedy poskytnout daným 
výrobcům finanční vyrovnání.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný důvod pro tento bod odůvodnění.

Pozměňovací návrh 254
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 31

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(31) Za určitých okolností není možné 
zajistit úplný přenos a distribuci elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
aniž by byla dotčena spolehlivost a 
bezpečnost distribuční soustavy. Za těchto 
okolností lze tedy poskytnout daným 
výrobcům finanční vyrovnání.

(31) Za určitých okolností není možné 
zajistit úplný přenos a distribuci elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie, 
aniž by byla dotčena spolehlivost a 
bezpečnost distribuční soustavy. Za těchto 
okolností by mělo být možné požádat 
provozovatele sítě, aby zvážil zvýšení 
kapacity sítě. 

Or. de

Odůvodnění

Většina členských států již výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů energie podporuje pevnými 
výkupními cenami, které platí veřejnost. Např. u elektřiny vedou tyto pevné výkupní ceny 
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k cenovým přirážkám. Kdyby měly být navíc poskytovány vyrovnávací platby pro případ, že 
elektřina vyrobená navíc, nemůže být přijata do sítě, např. v případě bouřky u větrné energie, 
vedla by i tato skutečnost k dalšímu zvýšení ceny za elektřinu, avšak nesloužila by pro účely 
výstavby sítě.

Pozměňovací návrh 256
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Výroba biopaliv by měla být 
z hlediska životního prostředí udržitelná. 
Biopaliva užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biopaliva, na 
která se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí. 

(34) Výroba biomasy pro energii by měla 
být z hlediska životního prostředí 
a společnosti udržitelná. Biomasa pro 
energii užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biomasa, na 
kterou se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
a ze sociálního hlediska.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního prostředí a ze sociálního hlediskaby měla platit pro 
všechny způsoby využití biomasy. 

Pozměňovací návrh 257
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Výroba biopaliv by měla být 
z hlediska životního prostředí udržitelná. 
Biopaliva užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biopaliva, na 
která se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 

(34) Výroba biopaliv by měla být 
udržitelná z hlediska životního prostředí 
a právních předpisů v sociální oblasti.
Biopaliva užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biopaliva, na 
která se vztahují vnitrostátní režimy 
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udržitelnosti z hlediska životního prostředí. podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
a být v souladu s úmluvami o právech 
a pracovních podmínkách Mezinárodní 
organizace práce.

Or. it

Odůvodnění

Dodržování právních předpisů v sociální oblasti je nezbytným kritériem, stejně jako 
udržitelnost z hlediska životního prostředí, a je třeba přitom ověřovat dodržování a používání 
hlavních úmluv o pracovních podmínkách Mezinárodní organizace práce.

Pozměňovací návrh 258
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Výroba biopaliv by měla být 
z hlediska životního prostředí udržitelná. 
Biopaliva užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biopaliva, na 
která se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí.

(34) Výroba biomasy by měla být 
z hlediska životního prostředí udržitelná. 
Biomasa užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biomasa, na 
kterou se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Proč by měly být z hlediska životního prostředí udržitelná pouze biopaliva a biokapaliny, a 
nikoliv další biomasa?
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Pozměňovací návrh 259
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Výroba biopaliv by měla být 
z hlediska životního prostředí udržitelná. 
Biopaliva užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biopaliva, na 
která se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí. 

(34) Výroba biopaliv by měla být 
z hlediska životního prostředí udržitelná. 
Biopaliva užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biopaliva, na 
která se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
a ze sociálního hlediska. 

Or. en
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