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Pozměňovací návrh 260
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Zavedení kritérií udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí nedosáhne 
svého cíle, pokud povede k tomu, že 
produkty, které nesplní kritéria a jinak by 
byly použity jako biopaliva, se místo toho 
jako biokapaliny použijí pro výrobu tepla 
nebo elektřiny. Z tohoto důvodu by se 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
měla použít i na biokapaliny obecně.

vypouští se 

Or. en

Odůvodnění

Kritéria by se měla vztahovat nejenom na biokapaliny a biopaliva, ale rovněž na biomasu 
obecně, neboť se v odvětvích výroby tepla a elektřiny rovněž využívá.

Pozměňovací návrh 261
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 35

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(35) Zavedení kritérií udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí nedosáhne 
svého cíle, pokud povede k tomu, že 
produkty, které nesplní kritéria a jinak by 
byly použity jako biopaliva, se místo toho 
jako biokapaliny použijí pro výrobu tepla 
nebo elektřiny. Z tohoto důvodu by se 
udržitelnost z hlediska životního prostředí 
měla použít i na biokapaliny obecně.

(35) Zavedení kritérií udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí nedosáhne 
svého cíle, pokud povede k tomu, že 
produkty, které nesplní kritéria a jinak by 
byly použity jako biomasa nebo biopaliva, 
se místo toho jako biokapaliny použijí pro 
výrobu tepla nebo elektřiny. Z tohoto 
důvodu by se udržitelnost z hlediska 
životního prostředí měla použít i na 
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biomasu a biokapaliny obecně.

Or. de

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti by měla být uplatněna u všech zdrojů bioenergie. Měly by být vytvořeny 
rámcové podmínky pro biopaliva, další biokapaliny a biomasu.

Pozměňovací návrh 262
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(36) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 vyzvalo Komisi, aby 
navrhla komplexní směrnici o užívání 
všech obnovitelných zdrojů energie, která 
by mohla obsahovat kritéria a ustanovení 
k zajištění udržitelného poskytování a 
užívání veškeré biomasy pro energii. Tato 
kritéria udržitelnosti by proto měla být 
zahrnuta do této směrnice. S cílem vyloučit 
dodatečné náklady podnikům a 
nesoudržnost z hlediska životního 
prostředí, která by byla spjata 
s nejednotným přístupem, je zásadní, aby 
kritéria udržitelnosti s ohledem na 
pohonné hmoty z biomasy byla sladěna 
mezi touto směrnicí a směrnicí 98/70/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti vytvořená v rámci této směrnice se musí vztahovat na všechna pevná, 
plynná nebo kapalná paliva vyráběná z biomasy pro energetické účely. Tato kritéria musí být 
v souladu s kritérii, která jsou stanovena v jiných právních předpisech EU, zejména ve 
směrnici o jakosti paliv v případě dopravy.

Pozměňovací návrh 263
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Všechny způsoby použití biomasy by již měly být zařazeny.
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Pozměňovací návrh 264
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti by měla být uplatněna u všech zdrojů bioenergie. Měly by být vytvořeny 
rámcové podmínky pro biopaliva, další biokapaliny a biomasu.
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Pozměňovací návrh 265
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 36

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. sl

Pozměňovací návrh 266
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je-li pozemek s velkou zásobou uhlíku 
v půdě nebo vegetaci přeměněn na 
pozemek pro pěstování surovin pro 
biopaliva a jiné biokapaliny, část 
uloženého uhlíku zpravidla unikne do 

(37) Je-li pozemek s velkou zásobou uhlíku 
v půdě nebo vegetaci přeměněn na 
pozemek pro pěstování surovin k výrobě 
biomasy pro energii, část uloženého uhlíku 
zpravidla unikne do atmosféry, což vede k 
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atmosféry, což vede k vytvoření oxidu 
uhličitého. Negativní dopad skleníkových 
plynů pocházející z tohoto procesu může
zrušit pozitivní dopad biopaliv nebo 
biokapalin na skleníkové plyny, 
v některých případech v rozsáhlé míře. 
Úplné účinky uhlíku v této přeměně by se 
proto měly zohlednit při výpočtu úspor 
skleníkových plynů jednotlivých biopaliv a 
jiných biokapalin. To je nezbytné, aby se 
zajistilo, že výpočet úspor skleníkových 
plynů zohlední všechny účinky uhlíku, 
pokud jde o užívání biopaliv a jiných 
biokapalin.

vytvoření oxidu uhličitého. Negativní 
dopad skleníkových plynů pocházející 
z tohoto procesu může zrušit pozitivní 
dopad biomasy pro energii na skleníkové 
plyny, v některých případech v rozsáhlé 
míře. Úplné účinky uhlíku v této přímé či 
nepřímé přeměně by se proto měly 
zohlednit při výpočtu úspor skleníkových 
plynů.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti vytvořená v rámci této směrnice se musí vztahovat na všechna pevná, 
plynná nebo kapalná paliva vyráběná z biomasy pro energetické účely. Pokud však jde o 
prahovou hodnotu úspor emisí uhlíku, je zarážející, že číselné srovnávací údaje o emisích 
uhlíku, které Komise poskytla Evropskému parlamentu a Radě, se týkaly pouze kapalných 
paliv z biomasy. Podobné číselné údaje je v této směrnici třeba stanovit pro plynnou a pevnou 
biomasu pro energii.

Pozměňovací návrh 267
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je-li pozemek s velkou zásobou uhlíku 
v půdě nebo vegetaci přeměněn na 
pozemek pro pěstování surovin pro 
biopaliva a jiné biokapaliny, část 
uloženého uhlíku zpravidla unikne do 
atmosféry, což vede k vytvoření oxidu 
uhličitého. Negativní dopad skleníkových 
plynů pocházející z tohoto procesu může 
zrušit pozitivní dopad biopaliv nebo 
biokapalin na skleníkové plyny, 
v některých případech v rozsáhlé míře. 

(37) Je-li pozemek s velkou zásobou uhlíku 
v půdě nebo vegetaci přeměněn na 
pozemek pro pěstování surovin pro
biomasu, část uloženého uhlíku zpravidla 
unikne do atmosféry, což vede k vytvoření 
oxidu uhličitého. Negativní dopad 
skleníkových plynů pocházející z tohoto 
procesu může zrušit pozitivní dopad 
biomasy na skleníkové plyny, v některých 
případech v rozsáhlé míře. Úplné účinky 
uhlíku v této přeměně by se proto měly 
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Úplné účinky uhlíku v této přeměně by se 
proto měly zohlednit při výpočtu úspor 
skleníkových plynů jednotlivých biopaliv a 
jiných biokapalin. To je nezbytné, aby se 
zajistilo, že výpočet úspor skleníkových 
plynů zohlední všechny účinky uhlíku, 
pokud jde o užívání biopaliv a jiných 
biokapalin.

zohlednit při výpočtu úspor skleníkových 
plynů jednotlivých druhů biomasy. To je 
nezbytné, aby se zajistilo, že výpočet úspor 
skleníkových plynů zohlední všechny 
účinky uhlíku, pokud jde o užívání 
biomasy.

Or. en

Odůvodnění

Z hlediska životního prostředí by měla být udržitelná nejen bioopaliva a biokapaliny, ale 
veškeré použité druhy biomasy.

Pozměňovací návrh 268
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 37

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(37) Je-li pozemek s velkou zásobou uhlíku 
v půdě nebo vegetaci přeměněn na 
pozemek pro pěstování surovin pro 
biopaliva a jiné biokapaliny, část 
uloženého uhlíku zpravidla unikne do 
atmosféry, což vede k vytvoření oxidu 
uhličitého. Negativní dopad skleníkových 
plynů pocházející z tohoto procesu může 
zrušit pozitivní dopad biopaliv nebo 
biokapalin na skleníkové plyny, 
v některých případech v rozsáhlé míře. 
Úplné účinky uhlíku v této přeměně by se 
proto měly zohlednit při výpočtu úspor 
skleníkových plynů jednotlivých biopaliv a 
jiných biokapalin. To je nezbytné, aby se 
zajistilo, že výpočet úspor skleníkových 
plynů zohlední všechny účinky uhlíku, 
pokud jde o užívání biopaliv a jiných 
biokapalin.

(37) Je-li pozemek s velkou zásobou uhlíku 
v půdě nebo vegetaci přeměněn na 
pozemek pro pěstování surovin pro 
biopaliva a jiné energetické využití, část 
uloženého uhlíku zpravidla unikne do 
atmosféry, což vede k vytvoření oxidu 
uhličitého. Negativní dopad skleníkových 
plynů pocházející z tohoto procesu může 
zrušit pozitivní dopad biomasy, biopaliv 
nebo biokapalin na skleníkové plyny, 
v některých případech v rozsáhlé míře. 
Úplné účinky uhlíku v této přeměně by se 
proto měly zohlednit při výpočtu úspor, 
skleníkových plynů biomasy, jednotlivých 
biopaliv a jiných biokapalin. To je 
nezbytné, aby se zajistilo, že výpočet úspor 
skleníkových plynů zohlední všechny 
účinky uhlíku, pokud jde o užívání 
biomasy, biopaliv a jiných biokapalin.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 269
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(38) Aby se zabránilo soutěži o potraviny 
a krmiva a s ohledem na řešení 
klimatických změn a možných výrazných 
negativních dopadů změny v nepřímém 
využívání půdy, pokud jde o skleníkové 
plyny, neměla by se půda určená pro 
výrobu potravin či krmiv přeměnit na 
pozemky pro výrobu pohonných hmot.
Výroba pohonných hmot z biomasy by se 
měla omezit na využívání odpadů či 
zbytků, nevyužívanou půdu, půdu s 
omezenou produktivitou či 
znehodnocenou půdu, která nedosahuje 
vysoké hodnoty biologické rozmanitosti 
nebo má pozitivní bilanci z hlediska 
snižování emisí, nebo na využívání 
zvýšené produktivity půdy, která je již 
obsazena biomasou určenou na pohonné 
hmoty. Soupis světových zásob uhlíku 
vede k závěru, že z výroby biomasy pro 
energii by měly být vyloučeny mokřady 
a souvisle zalesněné plochy.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajův přístup spočívá obecně v tom, že před nepřípustnými kategoriemi, které v 
současnosti navrhuje Komise, upřednostňuje kategorie přípustné, jako např. odpad, zbytky, 
nevyužívanou půdu, půdu s omezenou produktivitou a znehodnocenou půdu a nárůst 
produktivity stávající půdy, pro niž bude povolena výroba pohonných hmot z biomasy. 
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Pozměňovací návrh 270
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je možné, že do uvedené kategorie spadají i jiné druhy půdy. Možnost vyloučit z výroby 
biomasy další druhy půdy by proto měla být zachována.  

Pozměňovací návrh 271
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby se zabránilo zbytečnému 
zatěžujícímu výzkumu ze strany 
hospodářských subjektů a přeměnám 

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

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

Or. de

Odůvodnění

Odpovědnost by měla být jednoznačně rozdělena mezi dodavatele biopaliv a jiných 
biokapalin, kteří jsou odpovědni za obdržení platného osvědčení, a toho, kdo je odpovědný za 
předání osvědčení jako součásti zveřejnění a ke kterému jsou dodavatelé paliv přiřazeni, aby 
bylo zajištěno dodržování předpisů.

Pozměňovací návrh 272
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby se zabránilo zbytečnému 
zatěžujícímu výzkumu ze strany 
hospodářských subjektů a přeměnám 
pozemků s velkými zásobami uhlíku, které 
by se zpětně ukázaly jako nevhodné pro 
pěstování surovin na biopaliva a jiné 
biokapaliny, neměly by se druhy pozemků, 
jejichž ztráta zásob uhlíku po přeměně by 
nemohla být v rozumné době s ohledem na 
řešení klimatických změn nahrazena 
úsporami skleníkových plynů z výroby 
biopaliv a jiných biokapalin, přeměnit na 

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

pozemky pro výrobu biopaliv a jiných 
biokapalin. Soupis světových zásob uhlíku 
vede k závěru, že do této kategorie by měly 
být zařazeny mokřady a souvisle zalesněné 
plochy.

Or. en

Odůvodnění

Mezi poskytovatelem biopaliva, který odpovídá za opatření platného osvědčení, 
a dodavatelem paliva, který je odpovědný za poskytnutí tohoto osvědčení v rámci postupu 
zveřejňování za účelem zajištění souladu, by měla být jasně rozdělena odpovědnost. 
Poskytovatel biopaliva by měl nést zodpovědnost, neboť jako přímý účastník řetězce pro 
dodávky biopaliv má přístup ke všem údajům o emisích skleníkových plynů / udržitelnosti.  
Jasně vymezená odpovědnost přispívá k vyšší míře angažovanosti, většímu souladu i úplnosti 
údajů.

Pozměňovací návrh 273
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Pozemky s velkou zásobou uhlíku 
v půdě nebo vegetaci by rovněž neměly být 
využívány k dalším projektům v oblasti 
obnovitelné energie, jako je výstavba 
větrných turbín a návazných cest, mezi 
něž patří „plovoucí cesty“ a další 
infrastruktura. Dopad takového rozvoje 
na rašeliniště nevyhnutelně povede 
k vysoušení rozsáhlých oblastí rašelinišť a 
uvolňování uloženého uhlíku do ovzduší, 
kde se z něho bude tvořit oxid uhličitý. 

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 274
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí z 
biologicky rozmanitého pozemku.
Vybraná kritéria označí les za biologicky 
rozmanitý, pokud není narušen 
významnou lidskou činností (podle 
definice použité Organizací OSN pro 
výživu a zemědělství, Evropskou 
hospodářskou komisí OSN a ministerskou 
konferencí o ochraně lesů v Evropě), nebo 
který je chráněn vnitrostátními předpisy 
pro účely ochrany přírody. Pokud jde o 
biologicky velmi rozmanitou povahu 
některých travinných porostů, je také 
vhodné, aby se na biopaliva vyrobená ze 
surovin pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí. Komise by měla stanovit vhodná 
kritéria a/nebo zeměpisné oblasti pro 

(39) Pobídky zaměřené na biomasu pro 
energii stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po pohonných 
hmotách z biomasy by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
paliva z biomasy mohlo mít ničivý účinek 
na biologickou rozmanitost pozemků.
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definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

Or. en

Odůvodnění

Zpravodajův přístup spočívá obecně v tom, že před nepřípustnými kategoriemi, které v 
současnosti navrhuje Komise, upřednostňuje kategorie přípustné, jako např. odpad, zbytky, 
nevyužívanou půdu, půdu s omezenou produktivitou a znehodnocenou půdu a nárůst 
produktivity stávající půdy, pro niž bude povolena výroba pohonných hmot z biomasy. 

Pozměňovací návrh 275
Lena Ek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí z 
biologicky rozmanitého pozemku. Vybraná 
kritéria označí les za biologicky rozmanitý, 
pokud není narušen významnou lidskou 
činností (podle definice použité 
Organizací OSN pro výživu a zemědělství, 

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí 
z biologicky rozmanitého pozemku nebo 
jejichž získáváním nebyla biologická 
rozmanitost negativně ovlivněna. Vybraná 
kritéria označí les za biologicky rozmanitý, 
pokud se jedná o původní lesní porost
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Evropskou hospodářskou komisí OSN a 
ministerskou konferencí o ochraně lesů v 
Evropě), nebo který je chráněn 
vnitrostátními předpisy pro účely ochrany 
přírody. Pokud jde o biologicky velmi 
rozmanitou povahu některých travinných 
porostů, je také vhodné, aby se na 
biopaliva vyrobená ze surovin 
pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí. Komise by měla stanovit vhodná 
kritéria a/nebo zeměpisné oblasti pro 
definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

(podle definice použité v hodnocení 
celosvětových lesních zdrojů Organizace
OSN pro výživu a zemědělství – FAO), 
nebo který je chráněn vnitrostátními 
předpisy pro účely ochrany přírody.
Zahrnuty jsou i oblasti, ve kterých 
probíhá sběr nedřevěných lesních 
produktů, a to za předpokladu, že vliv 
člověka je v nich malý. Mohlo dojít k 
odstranění některých stromů. Jiné typy 
lesů definované organizací FAO, jako 
např. přírodě blízké lesy, polopřírodní lesy 
a plantáže, by neměly být považovány za 
původní lesní porosty. Pokud jde o 
biologicky velmi rozmanitou povahu 
některých travinných porostů, je také 
vhodné, aby se na biopaliva vyrobená ze 
surovin pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí, pokud jsou sklízeny způsobem, 
který má negativní vliv na biologickou 
rozmanitost. Komise by měla stanovit 
vhodná kritéria a/nebo zeměpisné oblasti 
pro definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

Or. en

Odůvodnění

Les nenarušený výraznou lidskou činností je nepřesný termín, který se používá zejména ke 
statistickým účelům. Neexistuje žádný jednoznačný výklad toho, které lesy by do této kategorie 
náležely. Tato definice vytváří riziko, že by za nedotčené, biologicky rozmanité lesy mohlo být 
považováno blíže neurčené množství udržitelně spravovaných a hospodářsky běžně 
využívaných lesů, které by tak mohly být vyňaty z cíle 10% podílu biopaliv.
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Pozměňovací návrh 276
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí z 
biologicky rozmanitého pozemku. Vybraná 
kritéria označí les za biologicky rozmanitý, 
pokud není narušen významnou lidskou 
činností (podle definice použité Organizací 
OSN pro výživu a zemědělství, Evropskou 
hospodářskou komisí OSN a ministerskou 
konferencí o ochraně lesů v Evropě), nebo 
který je chráněn vnitrostátními předpisy 
pro účely ochrany přírody. Pokud jde o 
biologicky velmi rozmanitou povahu 
některých travinných porostů, je také 
vhodné, aby se na biopaliva vyrobená ze 
surovin pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí. Komise by měla stanovit vhodná 
kritéria a/nebo zeměpisné oblasti pro 
definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

(39) Pobídky pro biomasu stanovené v této 
směrnici a celosvětový růst poptávky po 
biomase by neměly mít za následek 
podporu ničení biologické rozmanitosti 
pozemků. Tyto vyčerpatelné zdroje, 
uznané různými mezinárodními nástroji za 
hodnotu pro veškeré lidstvo, by měly být 
zachovány. Spotřebitelé ve Společenství by 
navíc spatřovali jako nepřijatelné, že by 
jejich zvýšené užívání biomasy mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biomasu, které zaručeně 
nepocházejí z biologicky rozmanitého 
pozemku. Vybraná kritéria označí les, 
kromě jiných druhů půdy, za biologicky 
rozmanitý, pokud není narušen významnou 
lidskou činností (podle definice použité 
Organizací OSN pro výživu a zemědělství, 
Evropskou hospodářskou komisí OSN a 
ministerskou konferencí o ochraně lesů v 
Evropě), nebo který je chráněn 
vnitrostátními předpisy pro účely ochrany 
přírody. Pokud jde o biologicky velmi 
rozmanitou povahu některých travinných 
porostů, je také vhodné, aby se na biomasu 
vyrobenou ze surovin pocházejících z 
těchto pozemků nevztahovaly pobídky 
stanovené touto směrnicí. Komise by měla 
stanovit vhodná kritéria a/nebo zeměpisné 
oblasti pro definici biologicky velmi 
rozmanitých travinných porostů a jiných 
druhů půdy, které jsou biologicky velmi 
rozmanité, v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

Or. en
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Odůvodnění

Je možné, že do uvedené kategorie spadají i jiné druhy půdy. Možnost vyloučit z výroby 
biomasy další druhy půdy by proto měla být zachována.  

Pozměňovací návrh 277
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí z 
biologicky rozmanitého pozemku. Vybraná 
kritéria označí les za biologicky rozmanitý, 
pokud není narušen významnou lidskou 
činností (podle definice použité Organizací 
OSN pro výživu a zemědělství, Evropskou 
hospodářskou komisí OSN a ministerskou 
konferencí o ochraně lesů v Evropě), nebo 
který je chráněn vnitrostátními předpisy 
pro účely ochrany přírody. Pokud jde o 
biologicky velmi rozmanitou povahu 
některých travinných porostů, je také 
vhodné, aby se na biopaliva vyrobená ze 
surovin pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí. Komise by měla stanovit vhodná 
kritéria a/nebo zeměpisné oblasti pro 

(39) Pobídky pro biomasu, biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biomase, 
biopalivech a jiných biokapalinách by 
neměly mít za následek podporu ničení 
biologické rozmanitosti pozemků. Tyto 
vyčerpatelné zdroje, uznané různými 
mezinárodními nástroji za hodnotu pro 
veškeré lidstvo, by měly být zachovány. 
Spotřebitelé ve Společenství by navíc 
spatřovali jako nepřijatelné, že by jejich 
zvýšené užívání biomasy, biopaliv a jiných 
biokapalin mohlo mít ničivý účinek na 
biologickou rozmanitost pozemků. Z těchto 
důvodů je nezbytné stanovit kritéria 
zajišťující, že se pobídky vztahují pouze na 
biomasu, biopaliva a jiné biokapaliny, 
které zaručeně nepocházejí z biologicky 
rozmanitého pozemku. Vybraná kritéria 
označí les za biologicky rozmanitý, pokud 
není narušen významnou lidskou činností 
(podle definice použité Organizací OSN 
pro výživu a zemědělství, Evropskou 
hospodářskou komisí OSN a ministerskou 
konferencí o ochraně lesů v Evropě), nebo 
který je chráněn vnitrostátními předpisy 
pro účely ochrany přírody. Pokud jde o 
biologicky velmi rozmanitou povahu 
některých travinných porostů, je také 
vhodné, aby se na biomasu a biopaliva 
vyrobená ze surovin pocházejících z těchto 
pozemků nevztahovaly pobídky stanovené 
touto směrnicí. Komise by měla stanovit 
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definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

vhodná kritéria a/nebo zeměpisné oblasti 
pro definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

Or. sl

Pozměňovací návrh 278
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar a Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí z
biologicky rozmanitého pozemku.

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici 
a celosvětový růst poptávky po biopalivech 
a jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí
z pozemku vyznačujícího se původně 
velkou biologickou rozmanitostí, jež by 
mohla být ohrožena.

Or. es

Odůvodnění

Vysazování palmových plantáží a hospodaření na nich umožňuje rozvoj nové biologické 
rozmanitosti.  Je třeba zabránit tomu, aby se v důsledku založení plantáží v nevhodných 
oblastech zničila původní biologická rozmanitost.
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Pozměňovací návrh 279
Lena Ek

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Přestože energie z biomasy by 
neměla být vyráběna ze surovin získaných 
z pozemků se zjištěnou vysokou 
biologickou rozmanitostí nebo z pozemků 
s vysokou zásobou uhlíku, jako jsou 
například původní lesní porosty, může i 
tak existovat značný tlak na přírodní lesy 
jako nezamýšlený důsledek zvýšené výroby 
biopaliv. Například pokud vzroste 
poptávka po rostlinných olejích kvůli 
růstu poptávky po bionaftě, jedním 
z možných důsledků je vykácení lesa pro 
produkci sójových bobů nebo palmového 
oleje. V některých případech může 
k takovému kácení dojít i přesto, že je 
podle vnitrostátních nebo mezinárodních 
předpisů nezákonné. Nejrůznější nároky 
na půdu jsou navíc jistým důsledkem 
zintenzivnění nebo rozšíření v podstatě 
jakékoli činnosti náročné na půdu. Přesto 
je důležité, aby EU poskytovala pobídky 
minimalizující riziko takových dopadů; 
pro EU by měla být prioritní především 
podpora systémů zaměřených na ochranu 
tropických deštných lesů, například 
prostřednictvím náhrady za „zabránění 
odlesňování“.

Or. en

Odůvodnění

Termín les nenarušený výraznou lidskou činností by měl být nahrazen termínem původní lesní 
porost, viz odůvodnění k bodu odůvodnění 39. Na biomasu ze souvisle zalesněných oblastí se 
zákaz nevztahuje za předpokladu, že zalesněná plocha není zničena nebo přeměněna na jinou 
formu půdy za účelem produkce biopaliv.
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Pozměňovací návrh 280
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(40) Pokud je biomasa pro energii 
vyrobena ze surovin vyrobených v EU, 
měla by vedle požadavků EU na 
zemědělství z hlediska životního prostředí 
vyhovovat rovněž kritériím, která se 
vztahují na dovoz. 

Or. en

Odůvodnění

Stejná kritéria udržitelnosti musí být použita v případě biomasy pro energii, která pochází ze 
třetích zemí nebo je vyráběna v EU. 

Pozměňovací návrh 281
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(40) Pokud jsou biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobeny ze surovin 
vyrobených v EU, měly by také splňovat 
požadavky EU na zemědělství z hlediska 
životního prostředí.

Or. it
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Pozměňovací návrh 282
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(40) Pokud jsou biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobeny ze surovin 
vyrobených v EU, měly by také splňovat 
požadavky EU na zemědělství z hlediska 
životního prostředí. Podobná kritéria by se 
měla vztahovat na dovoz ze třetích zemí, 
jestliže je to administrativně a technicky 
proveditelné.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o požadavky týkající se životního prostředí, měly by se na země EU a země mimo 
EU vztahovat pokud možno rovné podmínky. 

Pozměňovací návrh 283
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Kritéria udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí budou účinná pouze 
tehdy, jestliže povedou ke změnám 
v chování účastníků trhu. Účastníci trhu 
změní své chování, pokud biopaliva a jiné 
biokapaliny splňující kritéria 
ospravedlňují cenovou přirážku 
v porovnání s těmi, které je nesplňují. 
Podle metody hmotnostní bilance 
ověřování souladu, existuje fyzické 
spojení mezi výrobou biopaliv a jiných 
biokapalin splňujících kritéria a 

vypouští se 
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spotřebou biopaliv a jiných biokapalin ve 
Společenství, které poskytuje vhodné 
vyvážení mezi nabídkou a poptávkou a 
zajišťuje cenovou přirážku, která je větší 
než v systémech, kde takové spojení 
neexistuje. Proto by se k ověření souladu 
měl použít systém hmotnostní bilance, aby 
se zajistilo, že biopaliva a další 
biokapaliny splňující kritéria udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí mohou být 
prodána za vyšší cenu, přičemž se uchová 
integrita sytému a zároveň vyloučí 
ukládání nerozumných zátěží na odvětví. 
Další ověřovací metody by měly být 
nicméně přezkoumány.

Or. en

Odůvodnění

Všechny systémy budou v rámci trhu poskytovat argumenty a odměny hovořící ve prospěch 
výroby udržitelných biopaliv. Evropský systém pro udržitelnost biopaliv by proto neměl 
předepisovat, jakým způsobem mají být prostřednictvím dodavatelského řetězce spravovány 
informace. Flexibilita zajistí volbu nejvhodnější metody.

Pozměňovací návrh 284
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Kritéria udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí budou účinná pouze 
tehdy, jestliže povedou ke změnám 
v chování účastníků trhu. Účastníci trhu 
změní své chování, pokud biopaliva a jiné 
biokapaliny splňující kritéria 
ospravedlňují cenovou přirážku 
v porovnání s těmi, které je nesplňují. 
Podle metody hmotnostní bilance 
ověřování souladu, existuje fyzické 
spojení mezi výrobou biopaliv a jiných 
biokapalin splňujících kritéria a 
spotřebou biopaliv a jiných biokapalin ve 

vypouští se 
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Společenství, které poskytuje vhodné 
vyvážení mezi nabídkou a poptávkou a 
zajišťuje cenovou přirážku, která je větší 
než v systémech, kde takové spojení 
neexistuje. Proto by se k ověření souladu 
měl použít systém hmotnostní bilance, aby 
se zajistilo, že biopaliva a další 
biokapaliny splňující kritéria udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí mohou být 
prodána za vyšší cenu, přičemž se uchová 
integrita sytému a zároveň vyloučí 
ukládání nerozumných zátěží na odvětví. 
Další ověřovací metody by měly být 
nicméně přezkoumány.

Or. en

Odůvodnění

Všechny systémy budou v rámci trhu poskytovat argumenty a odměny hovořící ve prospěch 
výroby udržitelných biopaliv. Evropský systém pro udržitelnost biopaliv by proto neměl 
předepisovat, jakým způsobem mají být prostřednictvím dodavatelského řetězce spravovány 
informace.  Flexibilita zajistí volbu nejvhodnější metody.

Pozměňovací návrh 285
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 41

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(41) Kritéria udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí budou účinná pouze 
tehdy, jestliže povedou ke změnám 
v chování účastníků trhu. Účastníci trhu 
změní své chování, pokud biopaliva a jiné 
biokapaliny splňující kritéria 
ospravedlňují cenovou přirážku 
v porovnání s těmi, které je nesplňují. 
Podle metody hmotnostní bilance 
ověřování souladu, existuje fyzické spojení 
mezi výrobou biopaliv a jiných biokapalin
splňujících kritéria a spotřebou biopaliv a 
jiných biokapalin ve Společenství, které 

(41) Kritéria udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí budou účinná pouze 
tehdy, jestliže povedou ke změnám 
v chování účastníků trhu. Účastníci trhu 
změní své chování pouze tehdy, pokud 
biomasa pro energii splňující kritéria 
umožní cenovou přirážku v porovnání 
s tou, která je nesplňuje. Podle metody 
hmotnostní bilance ověřování souladu, 
existuje fyzické spojení mezi výrobou 
biomasy pro energii splňující kritéria a 
spotřebou biomasy pro energii ve 
Společenství, které poskytuje vhodné 
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poskytuje vhodné vyvážení mezi nabídkou
a poptávkou a zajišťuje cenovou přirážku, 
která je větší než v systémech, kde takové 
spojení neexistuje. Proto by se k ověření 
souladu měl použít systém hmotnostní 
bilance, aby se zajistilo, že biopaliva a 
další biokapaliny splňující kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
mohou být prodána za vyšší cenu, přičemž 
se uchová integrita sytému a zároveň 
vyloučí ukládání nerozumných zátěží na 
odvětví. Další ověřovací metody by měly 
být nicméně přezkoumány.

vyvážení mezi nabídkou a poptávkou a 
zajišťuje cenovou přirážku, která je větší 
než v systémech, kde takové spojení 
neexistuje. Proto by se k ověření souladu 
měl použít systém hmotnostní bilance, aby 
se zajistilo, aby biomasa pro energii
splňující kritéria udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí mohla být prodána za 
vyšší cenu, přičemž se uchová integrita 
sytému a zároveň vyloučí ukládání 
nerozumných zátěží na odvětví. Další 
ověřovací metody by měly být nicméně 
přezkoumány.

Or. en

Odůvodnění

Metoda ověřování souladu musí být použita u veškeré biomasy pro energii.

Pozměňovací návrh 286
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42) Je v zájmu Společenství podporovat 
uzavírání vícestranných a dvoustranných
dohod a vznik dobrovolných 
mezinárodních anebo vnitrostátních režimů 
stanovujících normy pro výrobu 
udržitelných biopaliv a jiných biokapalin a 
osvědčujících, že výroba biopaliv a jiných 
biokapalin tyto normy splňuje. Z tohoto 
důvodu je třeba zavést ustanovení s cílem 
rozhodnout, že takovéto dohody anebo 
režimy poskytují spolehlivé důkazy a 
údaje, pokud splňují příslušné normy 
spolehlivosti, transparentnosti a nezávislé 
kontroly.

(42) Je v zájmu Společenství podporovat 
uzavírání vícestranných dohod a vznik 
dobrovolných mezinárodních anebo 
vnitrostátních režimů stanovujících normy 
pro výrobu udržitelných pohonných hmot 
z biomasy a osvědčujících, že výroba 
pohonných hmot z biomasy tyto normy 
splňuje. Z tohoto důvodu je třeba zavést 
ustanovení s cílem rozhodnout o postupech 
nezbytných k zajištění toho, aby takovéto 
dohody anebo režimy poskytovaly 
spolehlivé důkazy a údaje, pokud splňují 
příslušné normy spolehlivosti, 
transparentnosti a nezávislé kontroly.
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Or. en

Odůvodnění

Cílem je zajistit soulad se změnou definice „biopaliv“.

Pozměňovací návrh 287
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(42a) Komise a členské státy zajistí, aby 
členské státy přijaly ustanovení na 
ochranu celosvětové 
konkurenceschopnosti energeticky 
náročných odvětví, jimiž zmírní přirážky 
spojené s obnovitelnými zdroji energie, 
které zvyšují jejich náklady na energie. 

Or. en

Odůvodnění

Evropská energeticky náročná odvětví jsou zapojena do celosvětové hospodářské soutěže, tj. 
ceny za jejich zboží a služby určuje světový trh. Vzhledem k očekávanému nárůstu cen 
elektřiny v Evropě v důsledku zvýšených nákladů na podporu obnovitelných zdrojů energie by 
proto byla v porovnání se svými konkurenty z celého světa v nevýhodě. Energeticky náročná 
odvětví by tedy měla být chráněna před zatížením spojeným s jakýmkoli režimem podpory.   

Pozměňovací návrh 288
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Je nezbytné stanovit jasná pravidla pro 
výpočet emisí skleníkových plynů z 
biopaliv a jiných biokapalin a jejich

(43) Je nezbytné stanovit jasná pravidla pro 
výpočet emisí skleníkových plynů z 
biomasy pro energii a z fosilních paliv, 
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srovnatelných fosilních paliv. která jsou s ní srovnatelná.

Or. en

Odůvodnění

Srovnávací údaje o emisích uhlíku, které Komise poskytla Evropskému parlamentu a Radě, se 
týkaly pouze kapalných paliv z biomasy.  Jestliže chceme obsáhnout veškerou biomasu pro 
energii, je v této směrnici třeba vypracovat a stanovit podobné číselné údaje pro plynnou a 
pevnou biomasu pro energii.

Pozměňovací návrh 289
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43) Je nezbytné stanovit jasná pravidla pro 
výpočet emisí skleníkových plynů z 
biopaliv a jiných biokapalin a jejich 
srovnatelných fosilních paliv.

(43) Je nezbytné na základě osvědčených 
a aktuálních fyzikálních a technických 
standardů stanovit jasná pravidla pro 
výpočet emisí skleníkových plynů z 
biopaliv a jiných biokapalin a jejich 
srovnatelných fosilních paliv.

Or. de

Odůvodnění

Aby byly při výpočtu emisí skleníkových plynů k dispozici kontinuálně transparentní a jasné 
hodnoty, musí být stanoveny osvědčené a aktuální metody výpočtu.
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Pozměňovací návrh 290
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 43 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(43a) Jakýkoli podpůrný mechanismus, 
včetně finančních pobídek, vytvořený 
v členských státech se zaměřením na 
velkovýrobu a rozsáhlou spotřebu energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě by měl 
být přiměřený úsporám emisí 
skleníkových plynů. Podpůrné 
mechanismy by měly podporovat zejména 
biomasu, biopaliva a jiné biokapaliny 
s vyššími úsporami emisí skleníkových 
plynů, než jaké vyžaduje směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Režimy podpory by měly vytvářet pobídky k vysokým úsporám emisí skleníkových plynů. 
Členské státy by v případě nutnosti měly být oprávněny zavádět další dodatečná kritéria 
udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 291
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) S cílem vyhnout se nepřiměřené 
administrativní zátěži by měl být stanoven 
seznam standardních hodnot pro běžné 
způsoby výroby biopaliv. U biopaliv a 
jiných biokapalin by vždy mělo být možno 
zjistit stupeň úspory skleníkových plynů 
stanovený tímto seznamem. Pokud se 
standardní hodnota úspor skleníkových 
plynů u způsobu výroby nachází pod 
požadovanou minimální úrovní úspor 

(45) S cílem vyhnout se nepřiměřené 
administrativní zátěži by měl být stanoven 
seznam standardních hodnot pro některé 
části běžných postupů výroby biopaliv. 
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skleníkových plynů, mělo by se vyžadovat, 
aby výrobci usilující o prokázání jejich 
souladu s touto minimální úrovní 
dokázali, že skutečné emise z jejich 
výrobního procesu jsou nižší než ty, které 
byly použity při výpočtu standardních 
hodnot.

Or. en

Odůvodnění

Všichni evropští výrobci musí poskytovat původní údaje týkající se pěstování. Neexistují pro 
to žádné standardy. Standardní hodnoty týkající se pěstování uvedené v příloze VII jsou 
určeny pouze pro země mimo EU.

Pozměňovací návrh 292
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) S cílem vyhnout se podpoře pěstování 
surovin pro biopaliva a jiné biokapaliny 
tam, kde by to vedlo k vysokým emisím 
skleníkových plynů, by mělo být užití 
standardních hodnot pro pěstování 
omezeno na oblasti, kde by takový účinek 
mohl být spolehlivě vyloučen.

vypouští se 

Or. en

Odůvodnění

Všichni evropští výrobci musí poskytovat původní údaje týkající se pěstování. Neexistují pro 
to žádné standardy. Standardní hodnoty týkající se pěstování uvedené v příloze VII jsou 
určeny pouze pro země mimo EU.



PE407.891v01-00 30/108 AM\728453CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 293
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se 

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný zásadní důvod k čekání na to, až budou stanovena kritéria udržitelnosti, 
která by obsáhla veškerou biomasu pro energii. Většinu kritérií udržitelnosti, která jsou 
použitelná u pohonných hmot a jiných kapalin z biomasy, lze okamžitě přímo uplatnit v 
případě pevné biomasy.  Je však nutné stanovit výpočet emisí skleníkových plynů z pevné 
biomasy pro energii a z fosilních paliv, která jsou s ní srovnatelná, aby byl soubor kritérií pro 
veškerou biomasu pro energii úplný.

Pozměňovací návrh 294
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. sl
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Pozměňovací návrh 295
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti by měla být uplatněna u všech zdrojů bioenergie. Měly by být vytvořeny 
rámcové podmínky pro biopaliva, další biokapaliny a biomasu.

Pozměňovací návrh 296
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(47) Je nutné podporovat účinné a 
udržitelné využití biomasy vyráběné 
z odpadů a zbytků dřevařské a zemědělské 
výroby a z tuhého komunálního odpadu a 
přejít k plodinám určeným k výrobě 
energie pouze na základě analýzy 
slučitelnosti mezi využíváním orné půdy 
k pěstování potravinářských plodin a jejím 
využíváním k pěstování plodin určených 
k energetickým účelům.

Or. it
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Odůvodnění

Využívání biomasy k energetickým účelům má zásadní význam, ale stejně tak je nezbytné 
ověřovat, zda tento druh využití neovlivňuje nežádoucím způsobem ceny potravin, a takovému 
vlivu každopádně zabránit.

Pozměňovací návrh 297
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47a) Je nutné podporovat efektivní 
náklady a  udržitelné využití biomasy jako 
zdroje energie. V okamžiku, kdy by 
využívání biomasy k energetickým účelům 
mělo mít nežádoucí vliv na trh, 
odlesňování, odčerpávání vodních zdrojů 
a mělo vést k vyšším cenám potravin, je 
nutné rozvíjet a podporovat využívání a 
pronikání na trh jiných zdrojů biomasy, 
které jsou dostupné místně a ve velké 
míře.

Or. it

Odůvodnění

S cílem zabránit tomu, aby rozsáhlejší využívání biomasy k energetickým účelům vedlo k 
rizikům spjatým se zvyšováním cen potravin, s velmi rozsáhlým odlesňováním a s úbytkem 
vodních zdrojů, se jeví jako nutné podporovat využívání a pronikání na trh jiných zdrojů 
biomasy, které jsou dostupné místně a ve velké míře.

Pozměňovací návrh 298
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% vypouští se 
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podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10%
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 5%
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

Or. it

Pozměňovací návrh 300
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10%
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 7%
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

Or. en

Odůvodnění

Cíl ve výši 10 % biopaliv by mohl mít negativní dopad na výživu a jiné zásadní oblasti. 7% cíl 
je proto realističtější a více odpovídá kritériím udržitelnosti.  
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Pozměňovací návrh 301
Mechtild Rothe and Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% 
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v dopravě do roku 2020 je nezbytné 
umístit na trh směsi s vyššími přídavky 
bionafty v motorové naftě, než stanoví 
norma EN590/2004.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Za účelem zajištění, aby se biopaliva, 
která diverzifikují řadu používaných 
vstupních surovin, stala životaschopná z 
obchodního hlediska, měla by být tato 
biopaliva zvláště ošetřena v rámci 
vnitrostátních závazků v oblasti biopaliv.

vypouští se 

Or. en

Odůvodnění

Pokud by toto zvláštní zvýhodnění ve prospěch cílů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
bylo umožněno, vznikla by tak mezera v tom smyslu, že celkové množství energie vyrobené z 
obnovitelných zdrojů by se tím snížilo na úroveň, která je rovnocenná udělené prémii. Lepší 
podpora tzv. druhé generace by se zajistila vyšší prahovou hodnotou úspor emisí skleníkových 
plynů, jako je např. navržena v této zprávě, tj. nejméně ve výši 60 %, aniž by se tím ohrozily 
cíle v oblasti obnovitelných zdrojů energie. 
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Pozměňovací návrh 303
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Za účelem zajištění, aby se biopaliva, 
která diverzifikují řadu používaných 
vstupních surovin, stala životaschopná z 
obchodního hlediska, měla by být tato 
biopaliva zvláště ošetřena v rámci 
vnitrostátních závazků v oblasti biopaliv.

(49) Za účelem zajištění, aby se biopaliva, 
která diverzifikují řadu používaných 
vstupních surovin, stala životaschopnými z 
obchodního hlediska, měla by mít tato 
biopaliva rozlišené závazné cíle.

Or. en

Odůvodnění

Podle návrhu směrnice se biopaliva získaná z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin a lignocelulózových vláknovin mají s ohledem na plnění vnitrostátních 
cílů dvojnásobnou hodnotu. Tento navrhovaný systém by však mohl znamenat, že na trh bude 
skutečně uvedeno výrazně menší množství biopaliv. S cílem zamezit tomuto vedlejšímu účinku 
navrhujeme využít při podpoře těchto zvláštních biopaliv model ze Spojených států, kde je 
nutné dosáhnout pomocí biopaliv vyráběných z těchto surovin určitého procentního podílu z 
cíle.  

Pozměňovací návrh 304
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 49

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(49) Za účelem zajištění, aby se biopaliva, 
která diverzifikují řadu používaných 
vstupních surovin, stala životaschopná z 
obchodního hlediska, měla by být tato 
biopaliva zvláště ošetřena v rámci 
vnitrostátních závazků v oblasti biopaliv.

(49) Za účelem zajištění, aby se biopaliva, 
která diverzifikují řadu používaných 
vstupních surovin, stala životaschopná z 
obchodního hlediska, měla by být tato 
biopaliva zvláště ošetřena v rámci 
vnitrostátních závazků v oblasti biopaliv a 
více podporována na úrovni Společenství.

Or. de
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Odůvodnění

Biopaliva druhé generace by měla dostávat větší podporu, aby se jejich účinnost v 
následujících letech zvýšila.

Pozměňovací návrh 305
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50) Je potřeba pravidelné vykazování s 
cílem zajistit pokračující zacílení na 
pokrok v rozvoji obnovitelné energie na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Společenství.

(50) Je potřeba stanovit povinnost 
pravidelného a nebyrokratického 
vykazování s cílem zajistit zacílení na 
pokrok v rozvoji obnovitelné energie na 
vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Společenství.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy již nyní vypracovávají mnoho zpráv. Je potřeba zajistit, aby se zabránilo vzniku 
přehnané byrokracie.

Pozměňovací návrh 306
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50a) Členské státy provozují na 
vnitrostátní úrovni různé mechanismy 
podpory energie z obnovitelných zdrojů, 
které jsou rozdílné rovněž v rámci 
jednotlivých odvětví energie z 
obnovitelných zdrojů. V oblasti režimů 
podpory v některém z odvětví energie z 
obnovitelných zdrojů by v dlouhodobé 
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perspektivě mohl být navržen 
harmonizovaný rámec pro celé 
Společenství. Komise by [do prosince 
2012] měla posoudit dopad stávajících 
režimů podpory a možnost vypracovat 
návrh harmonizovaného evropského 
tržního režimu podpory využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. 

Or. en

Odůvodnění

Dosažení cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie by mělo být nákladově co nejefektivnější, 
ale zároveň by mělo podporovat rozvoj co největšího počtu technologií. V současnosti existuje
27 vnitrostátních režimů podpory a hrozí riziko, že se členské státy, aby dosáhly svých cílů, 
budou navzájem triumfovat v nabídkách, čímž se náklady na dosažení cílů zvýší více, než je 
nezbytné. Z hlediska důvěry investorů je důležité, aby vnitrostátní režimy podpory 
nepodléhaly náhlým změnám. Z tohoto důvodu by Komise měla posoudit stávající režimy 
podpory a možnost zavést harmonizovaný tržní režim. 

Pozměňovací návrh 307
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(50a) Aby se zajistilo trvalé fungování 
rámce pro rozvoj obnovitelných zdrojů 
energie, měla by Komise nejpozději do 
roku 2016 zveřejnit pracovní plán pro 
obnovitelné zdroje energie na období po 
roce 2020, který by mohl umožnit, aby 
byly vnitrostátní režimy podpory 
harmonizovány a aby se energie z 
obnovitelných zdrojů a bioplyn staly 
nedílnou součástí širších trhů EU s 
elektřinou a plynem.  

Or. en
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Odůvodnění

Odvětví energie z obnovitelných zdrojů je novým odvětvím a v současnosti vyžaduje podporu. 
V budoucnu se však bude muset stát součástí širšího trhu s energií. Energetika využívající 
obnovitelné zdroje bude k tomu, aby se přizpůsobila případným regulačním změnám po roce 
2020, potřebovat dlouhou dobu.

Pozměňovací návrh 308
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových 
vláknovin a lignocelulózových vláknovin 
–, tím, že zohlední rozdílné náklady 
výroby energie z tradičních biopaliv na 
jedné straně a těch biopaliv, která 
přinášejí dodatečné výhody, na straně 
druhé. Členské státy by mohly podpořit 
investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují 
určitou dobu, než se stanou 
konkurenceschopnými.

(52) Členské státy mohou při vytváření 
svých režimů podpory po omezenou dobu 
stimulovat využívání biopaliv, která 
přinášejí doplňkové výhody, nebo investice 
do nich, přičemž tato podpora bude 
přidělována na základě doložených 
nedílných schopností snižovat emise 
skleníkových plynů. To by umožnilo 
rozvoj výkonnějších výrobních řetězců 
biopaliv. 

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice vyspělého biopaliva je příliš omezující a normativní z hlediska technologie. 
Odměny určené pro vyspělá biopaliva by měly být přidělovány na základě doložených výhod z 
hlediska tvorby emisí skleníkových plynů, tj. nedílných schopností snižovat emise skleníkových 
plynů. To by naplnilo potřebu budovat výkonnější výrobní řetězce biopaliv a poskytnout tak 
prostor pro generace vyspělých biopaliv.  Veškerá podpora je vždy nutně dočasná a musí 
zajistit, aby technologie a investice byly po určité době schopny samostatné existence.
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Pozměňovací návrh 309
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie z 
tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by mohly 
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují 
určitou dobu, než se stanou 
konkurenceschopnými.

(52) Členské státy mohou při vytváření 
svých režimů podpory po omezenou dobu 
stimulovat využívání biopaliv, která 
přinášejí doplňkové výhody, nebo investice 
do nich, přičemž tato podpora bude 
přidělována na základě doložených 
nedílných schopností snižovat emise 
skleníkových plynů. To by umožnilo 
rozvoj výkonnějších výrobních řetězců 
biopaliv. 

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice vyspělého biopaliva je příliš omezující a normativní z hlediska technologie. 
Odměny určené pro vyspělá biopaliva by měly být přidělovány na základě doložených výhod z 
hlediska tvorby emisí skleníkových plynů, tj. nedílných schopností snižovat emise skleníkových 
plynů. To by naplnilo potřebu budovat výkonnější výrobní řetězce biopaliv a poskytnout tak 
prostor pro generace vyspělých biopaliv.  Veškerá podpora je vždy nutně dočasná a musí 
zajistit, aby technologie a investice byly po určité době schopny samostatné existence.

Pozměňovací návrh 310
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
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využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie z 
tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by mohly 
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými.

využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin, řas a 
nezavlažovaných rostlin pěstovaných v 
suchých oblastech za účelem boje proti 
desertifikaci –, tím, že zohlední rozdílné 
náklady výroby energie z tradičních 
biopaliv na jedné straně a těch biopaliv, 
která přinášejí dodatečné výhody, na straně 
druhé. Členské státy by mohly podpořit 
investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými.

Or. en

Odůvodnění

Řasy jsou do budoucna možným udržitelným zdrojem pro výrobu biopaliv.

Pozměňovací návrh 311
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie z 
tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by mohly 
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými.

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin, řas a 
nezavlažovaných rostlin pěstovaných v 
suchých oblastech za účelem boje proti 
desertifikaci –, tím, že zohlední rozdílné 
náklady výroby energie z tradičních 
biopaliv na jedné straně a těch biopaliv, 
která přinášejí dodatečné výhody, na straně 
druhé. Členské státy by mohly podpořit 
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investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými.

Or. en

Odůvodnění

Postupy při výrobě bionafty z řas nebo rostlin pěstovaných v suchých oblastech budou 
vykazovat nesmírně pozitivní výsledky z hlediska CO2. 

Pozměňovací návrh 312
Werner Langen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie z 
tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by mohly
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými.

(52) Členské státy musí při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie z 
tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by musí
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými.

Or. de

Odůvodnění

Biopaliva druhé generace by měla dostávat větší podporu, aby se zvýšila jejich účinnost v 
následujících letech.
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Pozměňovací návrh 313
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie z 
tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by mohly
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými.

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie z 
tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by měly
podpořit investice do výzkumu a vývoje
těchto a dalších technologií obnovitelné 
energie, které potřebují určitou dobu, než 
se stanou konkurenceschopnými.

Or. en

Pozměňovací návrh 314
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie z 
tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie z 
tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
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na straně druhé. Členské státy by mohly 
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými. 

na straně druhé. Členské státy by měly
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými. 

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Vzhledem k tomu, že prvotním 
účelem opatření stanovených články 15 až 
17 této směrnice je zajistit řádné 
fungování vnitřního trhu tím, že 
harmonizují podmínky udržitelnosti, které 
biopaliva a jiné biokapaliny musí za 
určitými účely splňovat, a tak usnadňují 
obchod mezi členskými státy s biopalivy a 
jinými biokapalinami, které tyto podmínky 
splňují, vycházejí daná opatření z článku 
95 Smlouvy. Vzhledem k tomu, že 
prvotním účelem všech ostatních opatření 
stanovených touto směrnicí je ochrana 
životního prostředí, vycházejí daná 
opatření z čl. 175 odst. 1 Smlouvy.

(53) Vzhledem k tomu, že prvotním 
účelem všech opatření stanovených touto 
směrnicí je ochrana životního prostředí, 
vycházejí daná opatření z čl. 175 odst. 1 
Smlouvy.

Or. en

Odůvodnění

Čl. 175 odst. 1 je jediným příslušným právním základem. Dvojí právní základ je vyčleněn pro 
mimořádné případy, kdy existuje několik stejně významných cílů; zde je však hlavním cílem 
ochrana životního prostředí – stávající směrnice o energii z obnovitelných zdrojů a směrnice 
o biopalivech byly rovněž přijaty podle čl. 175 odst. 1. Prvotním cílem ustanovení 
o biopalivech navíc není usnadnit obchodování – neboť předepsané standardy nejsou zdaleka 
harmonizované – ale určit kritéria udržitelnosti.
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Pozměňovací návrh 316
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Komisi by měla být svěřena zejména 
pravomoc přizpůsobit metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení toho, zda 
byla splněna kritéria udržitelnosti životního 
prostředí ve vztahu k biopalivům a jiným 
biokapalinám, a přizpůsobit energetický 
obsah pohonných hmot technologickému a 
vědeckému pokroku. Jelikož tato opatření 
mají obecnou působnost a jejich účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky směrnice, 
a to přizpůsobit metodické zásady a 
hodnoty, měla by být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(55) Komisi by měla být svěřena zejména 
pravomoc přizpůsobit metodické zásady 
a hodnoty nezbytné pro posouzení toho, 
zda byla splněna kritéria udržitelnosti 
životního prostředí ve vztahu k biopalivům 
a jiným biokapalinám, a přizpůsobit 
energetický obsah pohonných hmot 
technologickému a vědeckému pokroku. 
Jelikož tato opatření mají obecnou 
působnost a jejich účelem je změnit jiné 
než podstatné prvky směrnice, a to 
přizpůsobit metodické zásady a hodnoty, 
měla by být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES. Při stanovování 
standardních hodnot pro výpočet emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
biopaliv a jiných biokapalin by však 
Komise měla brát v úvahu hodnoty 
a údaje Mezivládního panelu pro změnu 
klimatu (IPCC), zejména pokud jde 
o emise N2O. Měla by se rovněž ujistit, že 
používá aktualizované hodnoty, pokud jde 
o průmyslové procesy v životním cyklu 
biopaliv a jiných biokapalin.

Or. fr

Odůvodnění

Domníváme se, že při snižování emisí skleníkových plynů musí platit pevná kritéria 
udržitelnosti, ale zároveň je třeba používat takovou metodu výpočtu, na níž se všichni 
shodnou. IPCC je světovým referenčním subjektem v této oblasti a sdružuje nejlepší 
odborníky. Bylo by proto zarážející nezohlednit údaje IPCC, které již převzalo Německo, 
Nizozemsko, Spojené království a Francie.



AM\728453CS.doc 45/108 PE407.891v01-00

CS

Pozměňovací návrh 317
Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Komisi by měla být svěřena zejména 
pravomoc přizpůsobit metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení toho, zda 
byla splněna kritéria udržitelnosti životního 
prostředí ve vztahu k biopalivům a jiným 
biokapalinám, a přizpůsobit energetický 
obsah pohonných hmot technologickému a 
vědeckému pokroku. Jelikož tato opatření 
mají obecnou působnost a jejich účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky směrnice, 
a to přizpůsobit metodické zásady a 
hodnoty, měla by být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutí 1999/468/ES.

(55) Komisi by měla být svěřena zejména 
pravomoc přizpůsobit metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení toho, zda 
byla splněna kritéria udržitelnosti životního 
prostředí a sociální udržitelnosti ve vztahu 
k biomase pro energii, a přizpůsobit 
energetický obsah pohonných hmot 
technologickému a vědeckému pokroku. 
Jelikož tato opatření mají obecnou 
působnost a jejich účelem je změnit jiné 
než podstatné prvky směrnice, a to 
přizpůsobit metodické zásady a hodnoty, 
měla by být přijata regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Odůvodnění

V souladu s regulativním postupem s kontrolou musí Komise pravidelně posuzovat kritéria 
udržitelnosti, kalkulátor pro výpočet emisí skleníkových plynů a typické a standardní hodnoty 
v příloze VII pro veškerou biomasu pro energii.

Pozměňovací návrh 318
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 55

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(55) Komisi by měla být svěřena zejména 
pravomoc přizpůsobit metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení toho, zda 
byla splněna kritéria udržitelnosti životního 
prostředí ve vztahu k biopalivům a jiným 

(55) Komisi by měla být svěřena zejména 
pravomoc přizpůsobit metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení toho, zda 
byla splněna kritéria udržitelnosti životního 
prostředí a sociální udržitelnosti ve vztahu 
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biokapalinám, a přizpůsobit energetický 
obsah pohonných hmot technologickému a 
vědeckému pokroku. Jelikož tato opatření 
mají obecnou působnost a jejich účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky směrnice, 
a to přizpůsobit metodické zásady a 
hodnoty, měla by být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutí 1999/468/ES.

k biopalivům a jiným biokapalinám, a 
přizpůsobit energetický obsah pohonných 
hmot technologickému a vědeckému 
pokroku. Jelikož tato opatření mají 
obecnou působnost a jejich účelem je 
změnit jiné než podstatné prvky směrnice, 
a to přizpůsobit metodické zásady a 
hodnoty, měla by být přijata regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v článku 
5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10%
podílu biopaliv na spotřebě benzínu a nafty 
v dopravě v každém členském státě do 
roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout na 
úrovni členských států a protože, z důvodu 
rozsahu opatření, jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 7% podílu 
biopaliv na spotřebě benzínu a nafty 
v dopravě v každém členském státě do 
roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout na 
úrovni členských států a protože, z důvodu 
rozsahu opatření, jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Or. en

Odůvodnění

Cíl ve výši 10 % biopaliv by mohl mít negativní dopad na výživu a jiné zásadní oblasti. 7% cíl 
je proto realističtější a více odpovídá kritériím udržitelnosti.  



AM\728453CS.doc 47/108 PE407.891v01-00

CS

Pozměňovací návrh 320
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10%
podílu biopaliv na spotřebě benzínu a 
nafty v dopravě v každém členském státě 
do roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout 
na úrovni členských států a protože, z 
důvodu rozsahu opatření, jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity podle 
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 8% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v každém členském státě do roku 2020 
nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států a protože, z důvodu 
rozsahu opatření, jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Mechtild Rothe a Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10% podílu 
biopaliv na spotřebě benzínu a nafty
v dopravě v každém členském státě do roku 
2020 nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států a protože, z důvodu rozsahu 
opatření, jich může být lépe dosaženo na 
úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V 
souladu se zásadou proporcionality, 

(57) Protože obecných cílů dosažení 
závazného 20% podílu obnovitelné energie 
na celkové konečné spotřebě energie 
Společenství a závazného 10% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů v odvětví 
dopravy v každém členském státě do roku 
2020 nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států a protože, z důvodu rozsahu 
opatření, jich může být lépe dosaženo na 
úrovni Společenství, může Společenství 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity podle článku 5 Smlouvy. V 
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stanovenou v uvedeném článku, tato 
směrnice nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné k dosažení těchto cílů.

souladu se zásadou proporcionality, 
stanovenou v uvedeném článku, tato 
směrnice nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné k dosažení těchto cílů.

Or. en

Odůvodnění

V březnu 2007 se Evropská rada dohodla na stanovení závazného cíle 20% podílu energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2020. Tato směrnice nadto stanoví cíl 10% podílu energie z 
obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy do roku 2020.  Tento bod odůvodnění proto musí být z 
důvodů jednotnosti odpovídajícím způsobem změněn. 

Pozměňovací návrh 322
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10% 
podílu biopaliv na spotřebě benzínu a 
nafty v dopravě v každém členském státě 
do roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout 
na úrovni členských států a protože, z 
důvodu rozsahu opatření, jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření v 
souladu se zásadou subsidiarity podle 
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů
v dopravním sektoru v každém členském 
státě do roku 2020 nelze uspokojivě 
dosáhnout na úrovni členských států a 
protože, z důvodu rozsahu opatření, jich 
může být lépe dosaženo na úrovni 
Společenství, může Společenství přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
podle článku 5 Smlouvy. V souladu se 
zásadou proporcionality, stanovenou v 
uvedeném článku, tato směrnice 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
k dosažení těchto cílů.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 323
Paul Rübig

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57a) Při jednostranném uplatňování 
opatření na ochranu životního prostředí, 
jako např. rámcové směrnice o vodě, 
může být ohroženo dosažení nadřazených 
cílů v oblasti životního prostředí a 
energetiky včetně ochrany klimatu. Proto 
je třeba v plánovaných právních 
předpisech, zejména v oblasti životního 
prostředí, zohlednit dopady na využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a pokud 
možno zabránit konfliktům cílů.

Or. de

Odůvodnění

Ve smyslu konzistentní společné strategie pro životní prostředí a energetickou politiku je 
třeba při provádění cílů EU v oblasti životního prostředí a klimatu brát v úvahu vzájemné 
vlivy a odstraňovat rozpory. 

Pozměňovací návrh 324
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů
a její integraci do vnitřního energetického 
trhu EU za účelem zvýšení bezpečnosti 
dodávek, ochrany životního prostředí, 
konkurenceschopnosti a vedoucího 
postavení EU v průmyslu. Stanoví povinné 
cíle na vnitrostátní úrovni a na úrovni 
Společenství, pokud jde o podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 
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udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro biopaliva a jiné biokapaliny.

energie s cílem zajistit, aby v roce 2020 
bylo nejméně 20 % konečné spotřeby
energie v EU kryto z obnovitelných zdrojů 
a nejméně 10 % konečné spotřeby 
benzínu a nafty v oblasti dopravy 
pocházelo z obnovitelných zdrojů. 
Směrnice stanoví pravidla týkající se
ochrany vnitrostátních systémů podpory 
a podrobných vnitrostátních akčních 
plánů pro obnovitelné zdroje energie 
a kromě toho vytváří mechanismy 
flexibility mezi členskými státy týkající se 
dosahování těchto cílů, správních postupů 
a propojení infrastruktury pro energii
z obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria
environmentální a sociální udržitelnosti
pro energii z biomasy.

Or. es

Pozměňovací návrh 325
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů, 
který posiluje stávající vnitrostátní režimy 
podpory členských států a současně 
stanoví jejich propojení s evropskou 
energetickou politikou a zvyšující se 
nezávislostí na třetích zemích, s větší 
bezpečností dodávek, větší 
konkurenceschopností a vedoucí úlohou 
průmyslu Evropské unie. Stanoví povinné 
cíle v rámci Společenství a vnitrostátní 
cíle, pokud jde o celkový podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na spotřebě energie a 
podíl energie z obnovitelných zdrojů v 
dopravě. Směrnice stanoví pravidla týkající 
se záruk původu, správních postupů a 
připojení elektrické soustavy s ohledem na 
energii z obnovitelných zdrojů v Evropské 
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unii a v nynějších členských státech. 
Stanoví kritéria udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí pro biopaliva a jiné 
biokapaliny.

Or. de

Odůvodnění

Pro budoucí schopnost EU má velký význam zejména dosažení větší nezávislosti na energii ze 
třetích zemí, a tím také větší bezpečnosti dodávek energie, a zároveň zvýšení hospodářské 
soutěže v oblasti energetiky v Evropě.

Pozměňovací návrh 326
Werner Langen, Angelika Niebler

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů,
který posiluje stávající vnitrostátní režimy 
podpory členských států a současně 
stanoví jejich propojení s evropskou 
energetickou politikou a zvyšující se 
nezávislostí na třetích zemích, s větší 
bezpečností dodávek, větší 
konkurenceschopností a vedoucí úlohou 
průmyslu Evropské unie. Stanoví povinné 
cíle v rámci Společenství a vnitrostátní 
cíle, pokud jde o celkový podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na spotřebě energie a 
podíl energie z obnovitelných zdrojů v 
dopravě. Směrnice stanoví pravidla týkající 
se záruk původu, správních postupů a 
připojení elektrické soustavy s ohledem na 
energii z obnovitelných zdrojů v Evropské 
unii a v nynějších členských státech. 
Stanoví kritéria udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí pro biopaliva a jiné 
biokapaliny.

Or. de
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Odůvodnění

Pro budoucí schopnost EU má velký význam zejména dosažení větší nezávislosti na energii ze 
třetích zemí, a tím také větší bezpečnosti dodávek energie, a zároveň zvýšení hospodářské 
soutěže v oblasti energetiky v Evropě.

Pozměňovací návrh 327
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů a 
začlenění těchto zdrojů do vnitřního trhu 
s energií. Účelem této směrnice je zvýšit 
podíl obnovitelných zdrojů energie při 
výrobě elektřiny, vytápění a chlazení a 
v dopravě s cílem splnit cíl Společenství v 
oblasti energie z obnovitelných zdrojů ve 
výši nejméně 20 % do roku 2020 a posílit 
tak bezpečnost dodávek energie, snížit 
emise skleníkových plynů, podpořit 
technologický rozvoj a poskytnout 
příležitosti pro zaměstnanost a regionální 
rozvoj, zejména ve venkovských oblastech. 
Stanoví povinné cíle, pokud jde o celkový  
a průběžný podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na spotřebě energie a podíl energie z 
obnovitelných zdrojů v dopravě. Směrnice 
stanoví pravidla týkající se záruk původu, 
správních postupů a připojení rozvodné
soustavy s ohledem na energii z 
obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro biopaliva a jiné biokapaliny.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné uvést hlavní cíle této směrnice.
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Pozměňovací návrh 328
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů je naléhavě nutné, avšak musíme 
zabránit uspěchanému stanovení povinných cílů, které nelze v daném časovém rámci 
udržitelně splnit.

Pozměňovací návrh 329
Fiona Hall

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

elektrické soustavy s ohledem na energii z 
obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro biopaliva a jiné biokapaliny.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie je vyjádřen v procentech, je nezbytně 
důležité chápat jej v kontextu opatření na snížení celkové poptávky po energii.

Pozměňovací návrh 330
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Působnost kritérií udržitelnosti by měla být rozšířena nad rámec biopaliv, která tvoří malou 
část energie z obnovitelných zdrojů, a to tak, aby se vztahovala na udržitelné druhy energie z 
obnovitelných zdrojů a na využití veškeré biomasy pro energii.
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Pozměňovací návrh 331
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. 
Stanoví povinné cíle, pokud jde o podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na celkové
spotřebě energie a podíl energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě. 
Směrnice stanoví pravidla týkající se záruk 
původu, správních postupů a připojení 
elektrické soustavy s ohledem na energii 
z obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro biopaliva a jiné biokapaliny. Vychází 
z definic stanovených ve směrnici 
2003/30/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné zachovat kontinuitu definic ve směrnicích, které na sebe navazují.

Pozměňovací návrh 332
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, teplo z okolního prostředí, 
aerotermální energie, energie vln, energie 
přílivová, energie z vody (tepelná energie 
a vodní energie), kal z čističek 
odpadových vod, energie z biomasy, ze 
skládkového plynu, z plynů čističek 
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odpadových vod a z bioplynů;

Or. de

Odůvodnění

Definici obnovitelných zdrojů energie by mělo být možné v rámci postupu ve výboru 
přizpůsobit technickému pokroku a doplnit. Chybí zde např. kal z čističek a příměsi atd. Voda 
může být využívána a měla by se využívat nejen jako vodní energie, ale také jako zdroj tepla 
(médium pro tepelná čerpadla).

Pozměňovací návrh 333
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné zdroje energie: energie 
větrná, solární, energie ze vzduchu, vody a 
půdy, energie geotermální, energie vln, 
energie přílivová, vodní, energie z 
biomasy, ze skládkového plynu, z plynů 
čističek odpadových vod, z kalů 
odpadových vod a z bioplynů;

Or. de

Odůvodnění

Zdroje „vzduch“, „voda“, „půda“ a „kal z odpadových vod“ jsou také potenciálními zdroji 
při získávání energií z obnovitelných zdrojů, zejména s ohledem na budoucí inovace při 
získávání energie z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 334
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, sluneční, 
aerotermální, geotermální, hydrotermální, 
energie vln, energie přílivová, vodní, 
energie z biomasy, ze skládkového plynu, z 
plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

Or. en

Odůvodnění

Součástí definice obsažené v návrhu jsou zdroje energie, které je možné využít k výrobě 
elektřiny. Vzhledem k tomu, že směrnice se zaměřuje i na vytápění a chlazení pomocí 
obnovitelných zdrojů energie, uvedou se rovněž zdroje, které lze pro vytápění a chlazení 
využít. Pro účely vytápění a chlazení může být využívána termální energie ze zemních zdrojů, 
ale také ze vzdušných a vodních zdrojů.  Vedle geotermální energie je tak pro účely této 
směrnice zohledněna také energie aerotermální (= termální energie ze vzduchu) a 
hydrotermální (= termální energie z vody).

Pozměňovací návrh 335
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
osmotická ze slané vody, vodní, energie 
z biomasy, ze skládkového plynu, z plynů 
čističek odpadových vod a z bioplynů;
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Or. en

Odůvodnění

Slanovodní osmóza je nová technologie výroby elektřiny, při níž se využívá rozdílů v tlaku, 
které vznikají při osmóze mezi množstvím slané a sladké vody. Potenciál pro osmózu s 
využitím slané vody existuje zejména v oblastech, kde se řeky vlévají do moře. 

Pozměňovací návrh 336
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, energie z 
okolního vzduchu, geotermální, energie 
vln, energie přílivová, osmotická, vodní, 
energie z biomasy, ze skládkového plynu, z 
plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

Or. en

Odůvodnění

Okolní vzduch využívaný tepelnými čerpadly by měl být ve směrnici výslovně uznán jako zdroj 
obnovitelné energie. To by definici uvedlo do souladu s návrhem zohlednit okolní vzduch či 
geotermální energii, které využívají tepelná čerpadla, v rámci cílů v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie jednotlivých členských států. Osmotická energie má potenciál k využívání 
gradientu solné koncentrace mezi sladkou a slanou vodou, a měla by proto být rovněž 
výslovně uznána jako zdroj obnovitelné energie.
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Pozměňovací návrh 337
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, energie z 
okolního vzduchu, geotermální, energie 
vln, energie přílivová, osmotická, vodní, 
energie z biomasy, ze skládkového plynu, z 
plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

Or. en

Odůvodnění

Okolní vzduch využívaný tepelnými čerpadly by měl být ve směrnici výslovně uznán jako zdroj 
obnovitelné energie. To by definici uvedlo do souladu s návrhem zohlednit okolní vzduch či 
geotermální energii, které využívají tepelná čerpadla, v rámci cílů v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie jednotlivých členských států. Osmotická energie má potenciál k využívání 
gradientu solné koncentrace mezi sladkou a slanou vodou, a měla by proto být rovněž 
výslovně uznána jako zdroj obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 338
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod 
a z bioplynů;

a)  „energií z obnovitelných zdrojů“ se 
rozumí energie vyrobená z obnovitelných 
nefosilních zdrojů: energie větrná, solární, 
energie z okolního vzduchu, geotermální 
energie, energie vln, energie přílivová, 
osmotická, vodní, energie z biomasy, ze 
skládkového plynu, z plynů čističek 
odpadových vod a z bioplynů;
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Or. fr

Odůvodnění

Okolní vzduch musí být brán v úvahu jako zdroj obnovitelné energie, neboť jej využívají 
tepelná čerpadla.

Pozměňovací návrh 339
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, sněhu, ze 
skládkového plynu, z plynů čističek 
odpadových vod a z bioplynů. Odpadové 
teplo, získávané pomocí postupů 
uvedených v příloze X a splňující kritéria 
účinnosti uvedená v příloze Y, se pro 
účely této směrnice rovněž považuje za 
obnovitelný zdroj energie;

Or. en

Odůvodnění

Účinným řešením, jak v rámci směrnice o obnovitelných zdrojích energie zabránit, aby 
vznikla kontraproduktivní pobídka k využívání primární energie namísto energie odpadové, je 
definovat odpadovou energii pro oblast působnosti této směrnice jako energii z obnovitelných 
zdrojů za předpokladu, že jsou naplněna předem určená kritéria účinnosti pro primární 
procesy. Sníh se v některých elektrárnách používá k chlazení, a proto by měl být uveden v 
definici obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 340
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů;

a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, sluneční, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod a z 
bioplynů, odpadové teplo z kombinované 
výroby, přirozené chlazení; Komise může 
tuto definici přizpůsobit technickému 
pokroku v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou uvedeným v čl. 21 
odst. 3;

Or. en

Odůvodnění

„Odpadové teplo“ je přebytkové teplo vznikající při výrobě elektřiny nebo jiných 
průmyslových procesech, a mělo by proto být považováno za energii z obnovitelných zdrojů. 
„Přirozené chlazení“ označuje chlazení využívající hlubokého moře, jezer a řek.

V zájmu zohlednění budoucího vývoje nových zdrojů a technologií by Komise měla být 
oprávněna měnit tuto definici prostřednictvím postupu projednání ve výborech.

Pozměňovací návrh 341
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může tuto definici přizpůsobit 
technickému pokroku v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou 
uvedeným v čl. 21 odst. 3;

Or. en
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Odůvodnění

Definice vychází ze směrnice 2001/77 o elektřině vyrobené z obnovitelných zdrojů, 
a nevztahuje se tudíž na některé zdroje a technologie, jako jsou kaly odpadních vod. V zájmu 
zohlednění budoucího vývoje nových technologií by Komise měla být oprávněna měnit tuto 
definici prostřednictvím postupu projednání ve výborech.

Pozměňovací návrh 342
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato definice se musí řídit technickým 
pokrokem a Komise ji může přizpůsobit 
podle postupu uvedeného v čl. 21 odst. 3;

Or. de

Odůvodnění

Aby mohl být zohledněn budoucí vývoj nových technologií, měla by Komise mít možnost 
změnit definici v rámci postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 343
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) „aerotermální energií“ se rozumí 
energie ukládaná v podobě tepla ve 
vzduchu;

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy EU nedisponují harmonizovanou definicí aerotermální, geotermální a 
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hydrotermální energie. Směrnice by tudíž měla tyto definice stanovit.

„Aerotermální energie“ je označením pro termální energii, která je přítomna ve vzduchu 
(zemské atmosféře).

Pozměňovací návrh 344
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) „geotermální energií“ se rozumí
energie ukládaná v podobě tepla pod 
povrchem zemské pevniny;

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy EU nedisponují harmonizovanou definicí aerotermální, geotermální a 
hydrotermální energie. Směrnice by tudíž měla tyto definice stanovit.

„Geotermální energie“ je označením pro termální energii, která se nachází pod povrchem 
pevné části země.

Pozměňovací návrh 345
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm a c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) „hydrotermální energií“ se rozumí 
energie ukládaná v podobě tepla v 
povrchových vodách;

Or. en
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Odůvodnění

Právní předpisy EU nedisponují harmonizovanou definicí aerotermální, geotermální a 
hydrotermální energie. Směrnice by tudíž měla tyto definice stanovit.

„Hydrotermální energie“ je označením pro termální energii, která je přítomna v povrchových 
vodách (jako např. v řekách, jezerech nebo v moři).

Pozměňovací návrh 346
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) „biomasou“ se rozumí biologický 
materiál, který není zcela rozložený nebo 
zkamenělý;

Or. en

Odůvodnění

Biomasa byla definována omezujícím způsobem prostřednictvím výčtu produktů z různých 
odvětví a odpadů z nich pocházejících, které se považují za biomasu. Širší a všeobecnější 
definice by zajistila zahrnutí různých druhů biomasy.

Pozměňovací návrh 347
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „biomasou“ se rozumí výsledek 
biologického rozkladu produktů, odpadů a 
zbytků ze zemědělství (včetně rostlinných 
a živočišných látek), z lesnictví a s nimi 

b) „biomasou“ se rozumí biologický 
materiál, který není zcela rozložený nebo 
zkamenělý;
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příbuzných průmyslových oborů, jakož i
výsledek biologického rozkladu 
průmyslových a městských odpadů;

Or. en

Odůvodnění

Definice „biomasy“ je příliš úzká a nezahrnuje některé/nové obnovitelné zdroje (např. řasy). 
Širší definice by umožnila zahrnutí různých druhů biomasy. V ekologii je biomasa definována 
jako organická látka.

Pozměňovací návrh 348
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

jakož i výsledek biologického rozkladu 
průmyslových a městských odpadů;

Or. en

Odůvodnění

Rašelina je výsledkem částečného biologického rozkladu rostlinného materiálu a důležitým 
obnovitelným zdrojem energie v mnoha evropských zemích, jako je Irsko, Finsko, Estonsko, 
Spojené království (Skotsko), Polsko, severní Německo, Nizozemsko, Švédsko a Dánsko.  

Pozměňovací návrh 350
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Řasy stále častěji slouží jako zdroj energie, a proto by do tohoto článku měl být vložen výraz 
„akvakultura“. 
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Pozměňovací návrh 351
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

Definice biomasy v návrhu Komise nezahrnuje produkty akvakultury, mezi něž patří řasy, 
které mají významný potenciál pro výrobu bionafty druhé generace.

Pozměňovací návrh 352
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

b) „biomasou“ se rozumí výsledek 
biologického rozkladu produktů, odpadů 
a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), z lesnictví 
a s nimi příbuzných průmyslových oborů, 
jakož i výsledek biologického rozkladu 
průmyslových a městských odpadů 
a výsledek rozkladu, jenž může být 
přeměněn na plyn zpracováním za vysoké 
teploty;

Or. it
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Odůvodnění

Změna spočívá pouze v doplnění definice biomasy uvedené v článku.

Pozměňovací návrh 353
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo nejasnostem ohledně oblasti působnosti směrnice, měla by se definice 
biomasy upřesnit tím, že se výslovně vyloučí vedlejší produkty procesu rafinace nerostných 
surovin.

Pozměňovací návrh 354
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Aby se zabránilo nejasnostem ohledně oblasti působnosti směrnice, měla by se definice 
biomasy upřesnit tím, že se výslovně vyloučí vedlejší produkty procesu rafinace nerostných 
surovin.

Pozměňovací návrh 355
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „konečnou spotřebou energie“ se 
rozumí energetické komodity dodané k 
energetickým účelům pro zpracovatelský 
průmysl, dopravu, domácnosti, služby, 
zemědělství, lesnictví a rybolov, včetně 
spotřeby elektřiny a tepla energetickým 
odvětvím na výrobu elektřiny a tepla a 
včetně ztrát elektřiny a tepla v distribuci.

c) „konečnou spotřebou energie“ se rozumí 
energetické komodity dodané k 
energetickým účelům konečnému 
spotřebiteli, včetně spotřeby elektřiny a 
tepla energetickým odvětvím na výrobu 
elektřiny a tepla a včetně ztrát elektřiny a 
tepla v distribuci.

Or. en

Odůvodnění

„Konečný spotřebitel“ je maximálně souhrnná kategorie.

Pozměňovací návrh 356
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „konečnou spotřebou energie“ se 
rozumí energetické komodity dodané k 

(c) „konečnou spotřebou energie“ se 
rozumí energetické komodity dodané k 
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energetickým účelům pro zpracovatelský 
průmysl, dopravu, domácnosti, služby, 
zemědělství, lesnictví a rybolov, včetně 
spotřeby elektřiny a tepla energetickým 
odvětvím na výrobu elektřiny a tepla a 
včetně ztrát elektřiny a tepla v distribuci.

energetickým účelům pro zpracovatelský 
průmysl, dopravu, domácnosti, služby, 
zemědělství, lesnictví a rybolov.

Or. de

Odůvodnění

Výpočet konečné spotřeby by měl probíhat na základě mezinárodních odborných vyjádření a 
statistik a při jejich harmonizaci.

Pozměňovací návrh 357
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov k 
užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení;

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie, která 
nejméně z 50 % pochází z odpadového 
tepla, z kombinované výroby tepla a 
elektřiny nebo z obnovitelných zdrojů, ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě jednomu nebo více 
spotřebitelům;

Or. de

Odůvodnění

Energie se nevyužívá a nespotřebovává pouze v budovách, ale také v zařízeních, která nutně 
nespadají pod pojem „budova“. Aby se zabránilo nevěcnému rozlišování, měl by být použít 
neutrální pojem „spotřebitel“.
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Pozměňovací návrh 358
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov k 
užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení;

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov 
nebo k určitému průmyslovému 
zákazníkovi za účelem vytápění nebo 
chlazení prostorů nebo procesů;

Or. de

Odůvodnění

Mělo by být jasné, že tato definice pokrývá využití vytápění nebo chlazení průmyslovými 
zákazníky.

Pozměňovací návrh 359
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov k 
užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení;

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov za 
účelem vytápění nebo chlazení prostorů 
nebo procesů nebo k přípravě horké 
tekoucí vody;

Or. en
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Odůvodnění

Dálkové vytápění neslouží jenom k vytápění či chlazení prostorů nebo procesů, ale také k 
přípravě vodovodní vody. Splněním těchto požadavků přispívá dálkové vytápění k nahrazení 
fosilních paliv.

Pozměňovací návrh 360
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov k 
užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení;

d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov za 
účelem vytápění nebo chlazení prostorů 
nebo procesů nebo k ohřevu horké vody;

Or. en

Odůvodnění

Dálkové vytápění se běžně využívá pro ohřev horké vody. To musí být ve směrnici rovněž 
obsaženo.

Pozměňovací návrh 361
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením”
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov k 
užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení;

d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov za 
účelem vytápění nebo chlazení prostorů 
nebo procesů nebo k ohřevu vody;
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Or. en

Odůvodnění

Dálkové vytápění neslouží jenom k vytápění nebo chlazení prostorů nebo procesů, ale také k 
ohřevu vody v budovách.

Pozměňovací návrh 362
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov k 
užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení;

d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov za 
účelem vytápění nebo chlazení prostorů 
nebo procesů nebo k ohřevu vody;

Or. en

Odůvodnění

Dálkové vytápění neslouží jenom za účelem vytápění nebo chlazení prostorů nebo procesů, 
ale také k ohřevu vody v budovách.

Pozměňovací návrh 363
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „zemským teplem“ se rozumí solární 
energie, která se ukládá ve svrchních 
vrstvách zemské kůry a získává se 
z kamenitých a měkkých typů půdy a z 
půdy s velkým obsahem vody; 
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Or. sv

Odůvodnění

K získávání tepelné energie ze země a z podloží se používají různé techniky. Vzhledem k tomu, 
že různé členské státy uplatňují odlišné postupy pro posouzení dopadu na životní prostředí a 
odlišné schvalovací postupy podle toho, zda získané teplo je zemské teplo (nashromážděná 
solární energie) nebo geotermální energie geologického původu, rozlišení by mělo být patrné 
i v definicích.

Pozměňovací návrh 364
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) „geotermální energií“ se rozumí 
energie vznikající při geologickém 
procesu a ukládaná v podobě tepla pod 
pevným povrchem země;

Or. sv

Odůvodnění

K získávání tepelné energie ze země a z podloží se používají různé techniky. Vzhledem k tomu, 
že různé členské státy uplatňují odlišné postupy pro posouzení dopadu na životní prostředí a 
odlišné schvalovací postupy podle toho, zda získané teplo je zemské teplo (nashromážděná 
solární energie) nebo geotermální energie geologického původu, rozlišení by mělo být patrné 
i v definicích.

Pozměňovací návrh 365
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(f) „biopalivem“ se rozumí kapalná nebo 
plynná pohonná hmota pro dopravu 
vyráběná z biomasy podle přílohy VII;
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Or. de

Odůvodnění

Za účelem zajištění soudržnosti a právní jasnosti je na místě převzít definice uvedené v článku 
2 směrnice 2003/30. Definice bioethanolu by měla být přizpůsobena platné nomenklatuře.

Pozměňovací návrh 366
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) „biopalivem“ se rozumí kapalná nebo 
plynná pohonná hmota pro dopravu 
vyráběná z biomasy;1

____________
1 Podskupiny biopaliv se určují v souladu se 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2003/30/ES ze dne 8. května 2003 o podpoře 
užívání biopaliv nebo jiných obnovitelných 
pohonných hmot v dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Konkrétní definice týkající se biopaliv jsou obsaženy ve směrnici 2003/30/ES a měl by na ně 
být uváděn odkaz v podobě poznámky pod čarou. 

Pozměňovací návrh 367
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „celulózovým biopalivem“ se rozumí 
biopalivo získané z jakékoli celulózy, 
hemicelulózy nebo ligninu, pocházející 
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z obnovitelné biomasy;

Or. en

Pozměňovací návrh 368
Henrik Lax

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „mokřady“ se rozumí půda stabilně 
pokrytá nebo nasycená vodou;  

Or. en

Odůvodnění

Jelikož jsou mokřady uvedeny v kritériích udržitelnosti, které popisuje článek 15, musí být 
definovány. Existují však také druhy půdy, které nejsou klasifikovány jako mokřady, avšak 
mohou být po značnou část roku pokryty vodou, zejména vyskytují-li se srážky. Kritériem pro 
mokřady proto může být pouze setrvalé pokrytí vodou.

Pozměňovací návrh 369
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) „nevyužívanou půdou, znehodnocenou 
půdou nebo půdou s omezenou 
produktivitou“ se rozumí půda, jež není a 
nebyla od roku 1990 lesním porostem 
nebo mokřadem, není půdou s vysokou 
hodnotou z hlediska ochrany životního 
prostředí ani s takovou půdou přímo 
nesousedí ani se nenachází uvnitř cenné 
přírodní oblasti nebo státem chráněné 
oblasti a nebyla během uplynulých 
nejméně deseti let využívána 
k zemědělským účelům; toto období však 
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může být kratší či delší podle toho, zda je 
daná půda v severní nebo jižní Evropě, a 
v závislosti na takových faktorech, jako je 
nadmořská výška, podnebné pásmo či 
obvyklá flóra a fauna.

Or. sv

Odůvodnění

To, co se pokládá za nevyužívanou půdu, znehodnocenou půdu či půdu s omezenou 
produktivitou se v jednotlivých členských státech liší stejně jako důvody, proč jsou určité typy 
půdy řazeny do příslušné kategorie. Omezení stanovená ve zprávě nelze uplatňovat v zemích, 
v nichž cyklus růstu přírodních lesů dosahuje přibližně 100–120 let.Severní části Skandinávie 
(které tvoří zhruba 50 % těchto zemí) proto nelze pokládat za oblasti se „znehodnocenou 
půdou“. V některých částech Evropy je umožněna dlouhodobá obnova půdy, a to za účelem 
zachování obvyklé flóry a fauny.

Pozměňovací návrh 370
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) „zárukou původu“ se rozumí 
elektronický dokument, jehož úkolem je 
poskytovat důkaz o tom, že dané množství 
energie bylo vyrobeno z obnovitelných 
zdrojů;

(g) „zárukou původu“ se rozumí 
elektronický dokument, jehož úkolem je 
poskytovat důkaz o tom, že dané množství 
energie bylo vyrobeno z obnovitelných 
zdrojů, a který lze v souladu s cíli této 
směrnice převádět;

Or. de

Odůvodnění

Převoditelnost záruk původu by měla být normou, aby bylo cílů EU dosaženo za co nejnižších 
nákladů pro občany. Opatření pro případ, že obchod se zárukami původu naruší bezpečnost 
dodávek určitého členského státu, jsou stanovena v článku 9.
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Pozměňovací návrh 371
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(g) „zárukou původu“ se rozumí 
elektronický dokument, jehož úkolem je 
poskytovat důkaz o tom, že dané množství 
energie bylo vyrobeno z obnovitelných 
zdrojů;

g) „zárukou původu“ se rozumí 
elektronický dokument, jehož úkolem je 
poskytovat důkaz o tom, že dané množství 
energie bylo vyrobeno z udržitelných
obnovitelných zdrojů;

Or. en

Pozměňovací návrh 372
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „osvědčením započitatelným do 
splnění cíle (TAC)“ se rozumí speciálně 
označený elektronický dokument, jehož 
úkolem je poskytnout důkaz o tom, že 
dané množství energie bylo vyrobeno z 
obnovitelných zdrojů a že může být 
započteno do povinných cílů v členském 
státě, který toto osvědčení vystavil, nebo v 
jiných členských státech;

Or. de

Odůvodnění

Osvědčení slouží výhradně pro započítání do cílů a nelze je srovnávat se zárukami původu.
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Pozměňovací návrh 373
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „režimem podpory“  se rozumí režim 
pocházející z tržní intervence členského 
státu, která pomáhá energii
z obnovitelných zdrojů nalézt trh snížením 
nákladů na výrobu této energie, zvýšením 
ceny, za kterou ji lze prodat, nebo 
zvýšením objemu takto prodané energie 
prostřednictvím závazku k obnovitelné 
energii nebo jinak;

h) „režimem podpory“  se rozumí režim 
pocházející z intervence členského státu,
jejímž prostřednictvím se vytvářejí 
nebo umocňují pobídky k rozsáhlejšímu 
využívání energie z obnovitelných zdrojů. 
Režimy podpory na vnitrostátní úrovni 
zahrnují zejména závazky 
v oblasti obnovitelné energie, investiční 
podporu, osvobození od daně nebo snížení
daně, vracení daně a režimy přímé cenové 
podpory, zejména režimy výkupních cen 
a režimy prémií;

Or. es

Odůvodnění

Režimy podpory energie z obnovitelných zdrojů jsou rozhodujícím nástrojem, který umožnil 
těmto zdrojům zaujmout jejich dnešní místo v EU, a jsou rozhodující rovněž pro jejich 
budoucí rozvoj, a proto je třeba je řádně definovat a věnovat jim ve směrnici náležitou 
pozornost.

Pozměňovací návrh 374
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) „režimem podpory“ se rozumí režim 
pocházející z tržní intervence členského 
státu, která pomáhá energii
z obnovitelných zdrojů nalézt trh snížením 
nákladů na výrobu této energie, zvýšením 
ceny, za kterou ji lze prodat, nebo 
zvýšením objemu takto prodané energie 
prostřednictvím závazku k obnovitelné 

(h) „režimem podpory“ se rozumí režim,
aby energie z obnovitelných zdrojů nalezla
trh snížením nákladů na výrobu této 
energie, zvýšením ceny, za kterou ji lze 
prodat, nebo zvýšením objemu takto 
prodané energie prostřednictvím závazku k 
obnovitelné energii nebo jinak. Takové 
„režimy podpory“ zahrnují zejména 
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energii nebo jinak; povinné kvóty s obchodovatelnými 
zelenými osvědčeními, investiční podporu, 
osvobození od daně nebo snížení daně, 
vracení daně a režimy přímé cenové 
podpory, zejména režimy výkupních cen a 
režimy prémií;

Or. de

Odůvodnění

Specifická podpora a povzbuzení obnovitelných energetických technologií musí probíhat 
prostřednictvím vnitrostátních výkupních cen.

Pozměňovací návrh 375
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. h a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ha) „osvědčením o převoditelnosti“ 
speciálně označený elektronický 
dokument, který slouží jako důkaz pro 
výrobu určitého množství energie 
z obnovitelných zdrojů a ke splnění cílů 
členských států;

Or. de

Odůvodnění

Osvědčení o převoditelnosti má sloužit k dokázání podílu obnovitelné energie u členských 
států, zatímco záruka původu má funkci důkazu u výrobců energie, dodavatelů energie nebo 
spotřebitelů energie. 
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Pozměňovací návrh 376
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) „nová zařízení“ označují zařízení, 
která vyrábějí energii z obnovitelných 
zdrojů a která po vstupu této směrnice 
v platnost byla uvedena do provozu nebo u 
nichž se po vstupu této směrnice v platnost 
místo konvenčních energetických zdrojů 
používá biomasa jako palivo, nebo 
zařízení, jejichž výrobní kapacita po 
vstupu této směrnice v platnost stoupla.

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění pojmu „nová zařízení“ umožňuje zjednodušení textu a zahrnutí změny
energetických zdrojů a zvýšení kapacity.

Pozměňovací návrh 377
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „zařízením pro kombinovanou 
výrobu“ se rozumí zařízení pro výrobu 
elektřiny a tepelné energie ve formě páry, 
teplé vody nebo chlazených kapalin pro 
vytápění nebo chlazení prostor nebo pro 
vytápění, chlazení nebo výrobu páry 
pro průmyslové areály.

Or. fr
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Odůvodnění

Zařízení pro kombinovanou výrobu hrají velmi významnou úlohu v energetických systémech 
zemí Evropské unie a v nadcházejících letech, kdy bude narůstat podíl energie pocházející 
z biomasy, bude jejich význam ještě větší. Zařízení pro kombinovanou výrobu jsou velmi 
výkonná (jejich výkon je mnohem vyšší než výkon klasických tepelných elektráren nebo výkon 
průmyslových kotlů či kotlů v domácnostech) a nabízejí velmi zajímavé možnosti využití v 
rámci kombinovaného využívání s biomasou nebo bioplynem.

Pozměňovací návrh 378
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „obchodovatelný kreditem pro 
biopaliva“ se rozumí elektronický 
dokument, jehož účelem je doložit, že 
dané množství biopaliva v energetických 
číslech, které splňuje příslušná kritéria 
udržitelnosti uvedená v článku 15, bylo 
dodáno jako pohonná hmota pro spotřebu 
v rámci trhu EU.

Or. en

Odůvodnění

Režim záruk původu by se měl rozšířit i na biopaliva, a to prostřednictvím samostatného 
systému obchodování s kredity s cílem poskytnout větší flexibilitu při plnění cílů v oblasti 
biopaliv a zabránit zbytečným fyzickým přesunům biopaliv.  Navrhovaný systém bude v 
souladu se stávajícími regulačními podpůrnými opatřeními v oblasti biopaliv jednotlivých 
členských států, jako jsou např. povinnosti týkající se biopaliv, přičemž tento systém využívá 
stávajících režimů obchodování s kredity v oblasti biopaliv, které již ve větších členských 
státech EU existují, a umožňuje jejich harmonizaci.
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Pozměňovací návrh 379
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „biomethanem“ se rozumí methan 
vyráběný z obnovitelných zdrojů, který 
úpravou dosáhl kvality zemního plynu. 

Or. en

Odůvodnění

Do definice biopaliv se zařazuje i soustavně opomíjený biomethan (methan vyráběný 
z obnovitelných zdrojů, který je upravován tak, aby dosáhl kvality zemního plynu). 

Pozměňovací návrh 380
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „půdou s vysokou hodnotou z hlediska 
ochrany životního prostředí“ se rozumějí
– oblasti, kde se z celosvětového, 
regionálního nebo vnitrostátního hlediska 
nacházejí ve významné míře hodnoty 
biologické rozmanitosti (např. endemity, 
ohrožené druhy, refugia);
– celosvětově, regionálně či vnitrostátně 
významné rozsáhlé krajinné oblasti, ve 
kterých životaschopné populace většiny 
přirozeně se vyskytujících druhů nebo 
všechny tyto druhy existují v přirozené 
formě z hlediska rozmístění a množství;
– oblasti, které se nacházejí ve vzácných 
nebo ohrožených ekosystémech nebo se v 
nich takové ekosystémy vyskytují;
– oblasti, které v kritických situacích 
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poskytují základní služby přírodního 
charakteru (např. ochranu vodního 
koryta, řízení eroze);
– oblasti se zásadním významem pro 
naplňování základních potřeb místních 
společenství (např. obživy nebo zdraví);
– zásadní oblasti z hlediska tradice a 
kulturní identity místních společenství 
(oblasti kulturního, ekologického, 
hospodářského nebo náboženského 
významu definovaná ve spolupráci 
s těmito místními společenstvími).

Or. en

Odůvodnění

Definice půdy s vysokou hodnotou pro ochranu životního prostředí je zapotřebí pro čl. 15 
odst. 3. Koncepce vysoké hodnoty pro ochranu životního prostředí byla původně vytvořena 
Radou pro lesnictví (nyní je zahrnuta v jejím systému certifikací) a poskytuje pevný rámec pro 
určování půdy s vysokou hodnotou pro ochranu životního prostředí, která může nebo nemusí 
být chráněna podle vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních úmluv.

Pozměňovací návrh 381
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) „pododvětví dopravy“ železniční, 
silniční a vnitrostátní vodní doprava.

Or. de

Odůvodnění

Podle zásady „znečišťovatel platí“ (Smlouva o ES, hlava XIX, čl. 174 odst. 2) mají ke 
zvyšování podílu obnovitelné energie nejvíce přispívat ty druhy dopravy, které v současnosti 
zapříčiňují nejvyšší spotřebu fosilní energie a nejvyšší emise CO2. Definice pododvětví 
dopravy je předpokladem pro rovné a průhledné rozdělení zátěže.
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Pozměňovací návrh 382
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ib) „dodavatelem paliva“ se rozumí právní 
subjekt, který dodává pohonné hmoty pro 
silniční dopravu na spotřebitelský trh, a to 
zpravidla v místě splatnosti daně.

Or. en

Odůvodnění

Mezi poskytovatelem biopaliva, který odpovídá za opatření platného osvědčení, 
a dodavatelem paliva, který je odpovědný za poskytnutí tohoto osvědčení v rámci postupu 
zveřejňování za účelem zajištění souladu, by měla být jasně rozdělena odpovědnost. 
Poskytovatel biopaliva by měl nést zodpovědnost, neboť jako přímý účastník řetězce pro 
dodávky biopaliv má přístup ke všem údajům o emisích skleníkových plynů / udržitelnosti.  
Jasně vymezená odpovědnost přispívá k vyšší míře angažovanosti, většímu souladu i úplnosti 
údajů.

Pozměňovací návrh 383
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ic) „poskytovatelem biopaliva“ se rozumí 
právní subjekt, který vyrábí biopalivo v 
rámci Evropské unie nebo za hranicemi 
Evropské unie za účelem jeho vývozu do 
Evropské unie. 

Or. en

Odůvodnění

Mezi poskytovatelem biopaliva, který odpovídá za opatření platného osvědčení, 
a dodavatelem paliva, který je odpovědný za poskytnutí tohoto osvědčení v rámci postupu 
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zveřejňování za účelem zajištění souladu, by měla být jasně rozdělena odpovědnost. 
Poskytovatel biopaliva by měl nést zodpovědnost, neboť jako přímý účastník řetězce pro 
dodávky biopaliv má přístup ke všem údajům o emisích skleníkových plynů / udržitelnosti.  
Jasně vymezená odpovědnost přispívá k vyšší míře angažovanosti, většímu souladu i úplnosti 
údajů.

Pozměňovací návrh 384
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

id) „hmotnostní bilancí“ se rozumí 
metoda, jejímž prostřednictvím lze doložit, 
že daná dodávka surovin nebo biopaliv 
byla odebrána z fyzických rezerv, do nichž 
byly  tyto suroviny nebo biopaliva, jejichž 
vlastnosti z hlediska udržitelnosti jsou 
popsány v související dokumentaci, 
předtím vloženy, a že toto odebrané 
množství surovin nebo biopaliv, k němuž 
se tato dokumentace vztahuje, 
nepřekračuje toto vložené množství.    

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o definice navržené Komisí v dokumentu SEK (2008)85 II. díl (pracovní dokument 
útvarů Komise). Evropský systém kontroly udržitelnosti biopaliv by měl uznávat oba možné 
systémy správy informací v dodavatelském řetězci (systém hmotnostní bilance a systém „book 
and claim“), a nikoli předepisovat jednu jedinou metodu. Hospodářské subjekty by měly mít 
určitou flexibilitu s cílem zajistit, aby pro daný konkrétní případ byla vždy použita 
nejvhodnější metoda a aby udržitelná biopaliva byla vyráběna co nejhospodárnějším 
způsobem.
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Pozměňovací návrh 385
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ie) systémem „book and claim“ se rozumí 
metoda, jejímž prostřednictvím lze doložit, 
že množství surovin nebo biopaliv, které je 
shodné s množstvím v dané dodávce a 
jehož vlastnosti z hlediska udržitelnosti 
jsou popsány v související dokumentaci, 
bylo vyrobeno někde ve světě; a rovněž to, 
že tato dokumentace se nevztahovala ani 
nebude vztahovat k žádné jiné dodávce 
biopaliv pro účely ověření kritérií 
udržitelnosti. 

Or. en

Odůvodnění

Jedná se o definice navržené Komisí v dokumentu SEK (2008)85 II. díl (pracovní dokument 
útvarů Komise). Evropský systém kontroly udržitelnosti biopaliv by měl uznávat oba možné 
systémy správy informací v dodavatelském řetězci (systém hmotnostní bilance a systém „book 
and claim“), a nikoli předepisovat jednu jedinou metodu. Hospodářské subjekty by měly mít 
určitou flexibilitu s cílem zajistit, aby pro daný konkrétní případ byla vždy použita 
nejvhodnější metoda a aby udržitelná biopaliva byla vyráběna co nejhospodárnějším 
způsobem.

Pozměňovací návrh 386
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 3 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Cíle pro užívání energie z obnovitelných 
zdrojů

Cíle a opatření pro užívání energie 
z obnovitelných zdrojů

Or. en
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Pozměňovací návrh 387
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v roce 2020 dosáhl 
alespoň jeho celkového cíle pro podíl 
energie z obnovitelných zdrojů 
v uvedeném roce, jak stanoví třetí sloupec 
tabulky v části A přílohy I, aby se zajistilo 
splnění závazného cíle ve výši nejméně 
20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na konečné spotřebě energie 
Společenství v roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

V březnu 2007 se Evropská rada dohodla na stanovení závazného cíle 20% podílu energie z 
obnovitelných zdrojů do roku 2020.

Pozměňovací návrh 388
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v roce 2020 dosáhl 
alespoň jeho celkového cíle pro podíl 
energie z obnovitelných zdrojů 
v uvedeném roce, jak stanoví třetí sloupec 
tabulky v části A přílohy I, za 
předpokladu, že to lze uskutečnit 
udržitelným způsobem.
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Or. en

Odůvodnění

Pokud uvedeného cíle nelze dosáhnout udržitelnou cestou, měl by být odložen.

Pozměňovací návrh 389
Werner Langen, Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dva nebo více členských států může cíle 
uvedené v příloze I části A splnit 
kolektivně, aby využily synergií.
(a) Členské státy mohou za tímto účelem 
vytvořit systém, který umožní osobám 
přenést na třetí osoby osvědčení 
započitatelná do splnění cíle (TAC), která 
mohou být podle článku 10 započítána do 
vnitrostátních cílů.
(b) Dva nebo více členských států se může 
dohodnout na vzájemném statistickém 
převodu energie z obnovitelných zdrojů, 
aby mohla být započítána do 
vnitrostátních cílů.
(c) Členské státy se mohou dohodnout na 
provádění společných projektů, ve kterých 
jeden nebo více členských států podporuje 
projekty na podporu obnovitelné energie 
v jiném členském státě, aby si mohl takto 
získanou obnovitelnou energii částečně 
nechat započítat.
(d) Dva nebo více členských států se může 
dohodnout na společném splnění cílů tím, 
že vytvoří zejména společné přeshraniční 
režimy podpory nebo že otevřou své 
vnitrostátní režimy pro energii z jiných 
členských států. V tomto případě musí 
společně doložit podíl obnovitelné energie 
na své konečné spotřebě, kterého by 
dosáhly, pokud by své cíle plnily 
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jednotlivě.

Or. de

Odůvodnění

Je nezbytný flexibilní přístup členských států, aby bylo možné cílů dosáhnout.

Pozměňovací návrh 390
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dokud neexistuje společný režim 
podpory pro energii z obnovitelných 
zdrojů, je potřeba, aby různé vnitrostátní 
režimy podpory účinně usilovaly o splnění 
cílů této směrnice, zejména
a) s cílem splnit vnitrostátní a 
celoevropské rozvojové cíle,
b) s cílem splnit cíle ochrany životního 
prostředí, které vycházejí z vnitrostátních
režimů podpory, způsobem, který nejlépe 
odpovídá vnitrostátním možnostem 
a příslušné vnitrostátní situaci, a
c) s cílem zajistit bezpečné a vyvážené 
zásobování energií.
Členské státy musí mít pro účinné 
uplatnění cílů stanovených v této směrnici 
možnost rozhodnout, zda a v jakém 
rozsahu poskytnou podporu energii 
vyrobené z obnovitelných zdrojů v jiném 
členském státě ze svých vnitrostátních 
režimů podpory. V případě potřeby to 
může vést i k omezení obchodu.

Or. de
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Odůvodnění

Využití vnitrostátních režimů podpory je v současné době nejslibnějším nástrojem pro 
dosažení cílů této směrnice.

Pozměňovací návrh 391
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Celkový cíl Evropské unie pro 
spotřebu energie z obnovitelných zdrojů 
vyjádřen jako podíl na celkové konečné 
spotřebě energie v roce 2020 činí 
přinejmenším 20 %.

Or. en

Odůvodnění

Vedle skutečného začlenění energií z obnovitelných zdrojů do stávajícího trhu s energií je 
účelem této směrnice zajistit, aby Společenství splnilo svůj cíl pro obnovitelné energie, který 
se rovná 20 % v roce 2020, jak se na něm v březnu 2007 dohodlo 27 hlav států.    

Pozměňovací návrh 392
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Měl by být naznačen pouze konečný cíl, v rámci subsidiarity musí členské státy samy 
rozhodnout, jak a kdy svých cílů dosáhnou, zejména proto, že to závisí také na 
technologických skocích – které nelze předvídat.

Pozměňovací návrh 393
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zavedou příslušná opatření 
s cílem zajistit, aby se podíl energie 
z obnovitelných zdrojů rovnal závazným 
minimálním průběžným cílům
stanoveným v části B přílohy I nebo je 
překračoval.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 394
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V situaci, kdy neexistuje celoevropský 
režim podpory, a s cílem zajistit, aby 
vnitrostátní režimy podpory byly schopny 
plnit účely této směrnice účinně, musí být 
ponecháno na jednotlivém členském státu, 
aby se rozhodl, zda a v jakém rozsahu 
udělí energii z obnovitelných zdrojů, která 
je vyráběna v jiném členském státě, právo 
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čerpat výhody z jeho vnitrostátního režimu 
podpory, a aby rozhodl, zda a v jakém 
rozsahu udělí energii z obnovitelných 
zdrojů, která je vyráběna na jeho území, 
právo čerpat výhody z vnitrostátního 
režimu podpory jiného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem doplnění je znovu zdůraznit, že vnitrostátní režimy podpory musí zůstat pod kontrolou 
členských států.

Pozměňovací návrh 395
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Dva či více členských států může 
závazné jednotlivé vnitrostátní cíle plnit 
prostřednictvím společných činností, jak 
stanoví články 9, 10 a 10a. 

Or. en

Odůvodnění

Dvoustranná a mnohostranná spolupráce za účelem dosahování jednotlivých vnitrostátních 
cílů může členským státům umožnit pružnější a účinnější rozvoj energií z obnovitelných 
zdrojů.
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Pozměňovací návrh 396
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 8 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě, ale pouze za podmínky, že 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
splňuje kritéria ekologické udržitelnosti 
podle článku 15. Každé tři roky počínaje 
rokem 2012 bude cíl podléhat 
pravidelnému přezkumu na základě zpráv 
Komise uvedených v článku 20.

Při výpočtu celkové energie spotřebované 
v dopravě se pro účely prvního 
pododstavce nezohledňují jiné ropné 
produkty než benzin a motorová nafta.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke všem neznámým, pokud jde o účinky rychlého nárůstu výroby biopaliv 
založených na agropalivech, existují závažné důvody pro obezřetnost a pozvolný postup. 
Navrhovaný 10% závazný cíl se zdá být příliš optimistický. Účelem by nemělo být dosažení 
cíle za každou cenu, ale spíše zavedení politik s výrazným přínosem pro klima. Rozumný 
přístup by tedy znamenal snížení cíle a vytvoření politiky založené na pravidelných 
přezkumech – „učení se za chodu“ – obojí by se uskutečnilo s ohledem na celkové cíle i 
politický rámec a metodiku.

Pozměňovací návrh 397
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 



AM\728453CS.doc 95/108 PE407.891v01-00

CS

energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10% konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2015 byl 4 % konečné spotřeby 
energie v dopravě v uvedeném členském 
státě. Komise může na základě výsledků 
monitorování a vykazování požadovaného 
podle článku 20 zavčas navrhnout změnu 
této směrnice s tím záměrem, aby členské 
státy zajistily nárůst podílu energie z 
obnovitelných zdrojů v dopravě v období 
mezi lety 2015 a 2020.

Or. en

Odůvodnění

Do roku 2015 by měl být stanoven nižší cíl, který by byl poté zvýšen na základě 
aktualizovaných údajů a podle toho, jak se budou biopaliva druhé generace vyvíjet do 
budoucna. Cíl 4% podílu se odvozuje od zohlednění indikativního směru uvedeného v příloze 
I části B, podle nějž by měly členské státy na konci roku 2014 dosáhnout 35 % z cíle, který pro 
ně byl stanoven pro rok 2020. Uplatníme-li matematický vzorec uvedený v příloze I části B a 
zohledníme-li skutečnost, že biopaliva představovala v roce 2005 1 % spotřeby paliv 
v dopravě, dojdeme k závěru, že cíl pro rok 2015 by měl být stanoven přibližně na 4 % (S2005 
+ 0,35(S2020 - S2005) = 1 + 0,35 (10 - 1) = 1 + 3,15 = 4,15).

Pozměňovací návrh 398
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě, ale pouze za podmínky, že 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
splňuje kritéria ekologické udržitelnosti 
podle článku 15. Do konce roku 2015 si 
mohou členské státy stanovit cíl pro 
dopravu ve výši nejméně 1 % konečné 
spotřeby energie z celulózových biopaliv, 
bioplynu a biopaliv z odpadního 
rostlinného nebo živočišného oleje nebo z 



PE407.891v01-00 96/108 AM\728453CS.doc

CS

nepotravinářských rostlin. Členské státy 
zajistí, aby v roce 2020 nejméně 2 % 
konečné spotřeby energie v dopravě 
pocházelo z celulózových biopaliv, 
bioplynu a biopaliv z odpadního 
rostlinného nebo živočišného oleje nebo z 
nepotravinářských rostlin. Každé tři roky 
počínaje rokem 2012 budou cíle podléhat 
pravidelnému přezkumu na základě zpráv 
Komise uvedených v článku 20.

Or. en

Odůvodnění

Aby se zajistilo postupné dosažení cíle počínaje vstupem této směrnice v platnost, je zapotřebí 
stanovit průběžný cíl pro rok 2015. Jednou z podmínek cíle ve výši 10% podílu energie z 
obnovitelných zdrojů, které stanovila Evropská rada, je dostupnost biopaliv druhé generace. 
Vymezením dílčího cíle pro celulózová a vyspělá biopaliva se tato podmínka splní.

Pozměňovací návrh 399
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Na období do roku 2020 Evropská unie 
stanoví předběžné minimální hodnoty na 
rok 2012 ve výši 6 % a na rok 2016 ve výši 
8 %.

Or. de

Odůvodnění

Podíl obnovitelných energií v odvětví dopravy je velmi ambiciózním cílem, proto je dosažení 
10% podílu do roku 2020 prozatím dostačující. Stanovení průměrných závazných cílů ve 
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smyslu čl. 3 odst. 3 je nezbytné pro vytvoření pracovního plánu pro rozvoj odvětví biopaliv v 
Evropě.

Pozměňovací návrh 400
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Zavedením 10% podílu pohonných hmot z obnovitelných zdrojů v zásadě nezaručí 10% „podíl 
energie z obnovitelných zdrojů“. Revidované znění zajistí soulad s celkovými zásadami, které 
směrnice zavádí, a zejména s metodikou výpočtů v příloze VII.

Pozměňovací návrh 401
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě. Nejméně 30 % cíle bude 
dosaženo pomocí elektřiny nebo vodíku 
z obnovitelných zdrojů nebo energie 
z lignocelulózní biomasy nebo řas.

Or. en
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Odůvodnění

10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy lze dosáhnout využitím zdrojů 
energie, jako je biomasa, elektřina nebo vodík. Na dokonalém trhu lze výběr mezi 
technologiemi ponechat na účastnících trhu. Trh má však sklony volit řešení s nejrychlejší 
návratností investic. Pro podporu slibných řešení, jako je elektřina a vodík, jsou nezbytné 
dílčí cíle. V souvislosti s tímto cílem navíc obecně panují obavy –  Evropská agentura pro 
životní prostředí např. doporučila, aby se spotřeba tzv. první generace biopaliv udržela pod 
hranicí 10 %.

Pozměňovací návrh 402
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 činil alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě. U elektrické energie pro 
železniční dráhy, kterou dodávají výrobci 
energie popř. obchodníci, se pro podíl 
obnovitelné energie stanoví stejný cíl, jako 
je podíl obnovitelné energie u energie 
spotřebované v silniční dopravě. 
Každý členský stát u pododvětví odvětví 
dopravy stanoví, jakým podílem daná 
pododvětví přispějí k dosažení tohoto 
společného cíle a o jaký podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na dané konečné 
energetické spotřebě pododvětví usiluje do 
roku 2020.

Or. de

Odůvodnění

Bez navrhované změny by pro elektricky provozované dráhy, pokud jde o podíl obnovitelné 
energie, platil oproti ostatním dopravním odvětvím podstatně vyšší cíl v odvětví elektrické 
energie. Změna brání tomu, aby na dopravu po kolejích byly uvaleny nepřiměřeně vysoké 
vícenáklady. Změna slouží zachování zásady „znečišťovatel platí“ (Smlouva o ES, hlava XIX, 
čl. 174 odst. 2) a průhlednosti, pokud jde o rozdělení zátěže.
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Pozměňovací návrh 403
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě, přičemž biopaliva a jiné 
biokapaliny započítávané do plnění cílů 
musí splňovat kritéria udržitelnosti 
uvedená v článku 15. Do konce roku 2015 
mohou členské státy stanovit cíl pro 
dopravu ve výši nejméně 1 % konečné 
spotřeby energie z celulózového biopaliva.
Každý členský stát zajistí, aby podíl 
celulózového biopaliva v dopravě v roce 
2020 byl alespoň 2 % konečné spotřeby 
energie v dopravě v uvedeném členském 
státě.

Or. en

Odůvodnění

Jednou z podmínek pro cíl ve výši 10 % stanovených Evropskou radou je dostupnost biopaliv 
druhé generace. Vymezením dílčího cíle pro celulózové biopalivo se tato podmínka splní.

Pozměňovací návrh 404
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě a aby se energetická 
účinnost v dopravě daného členského 
státu zvýšila do roku 2020 nejméně o 
20 % oproti základní čáře z roku 2005. 
Obnovitelné zdroje v dopravě splňují 
kritéria udržitelnosti životního prostředí 
a sociální udržitelnosti podle článku 15 a 
počínaje rokem 2010 budou podléhat 
každoročnímu přezkumu na základě zpráv 
Komise stanovených v článku 20.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož cíl v oblasti obnovitelných zdrojů energie je vyjádřen v procentech, je nezbytně 
důležité chápat jej v kontextu opatření na snížení celkové poptávky po energii. Při rozvoji 
využívání obnovitelných zdrojů energie v dopravě je třeba dbát zvýšené opatrnosti, neboť 
zvýšení produkce biopaliv může mít nečekané sociální a environmentální následky. Časné a 
časté monitorování ze strany Komise je tudíž zásadní.

Pozměňovací návrh 405
Lambert van Nistelrooij

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě za předpokladu, že to lze 
uskutečnit udržitelným způsobem.

Or. en

Odůvodnění

Pokud uvedeného cíle nelze dosáhnout udržitelnou cestou, měl by být odložen.
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Pozměňovací návrh 406
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Rašelina je pomalu obnovitelná biomasa. Rašelina, která splňuje kritéria udržitelnosti 
(certifikovaná produkce rašeliny z již vysušených lesních mokřin a z bažin), musí být 
započítána do cíle v oblasti biopaliv. Klasifikace rašeliny jako částečně obnovitelného zdroje 
by EU přiblížila jejím cílům.

Pozměňovací návrh 407
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 408
Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 7 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Cíl ve výši 10 % biopaliv by mohl mít negativní dopad na výživu a jiné zásadní oblasti. 7% cíl 
je proto realističtější a více odpovídá kritériím udržitelnosti.  

Pozměňovací návrh 409
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise musí v záměrech právních 
předpisů zejména v oblasti životního 
prostředí zohlednit dopady na využívání 
obnovitelné energie a pokud možno 
zabránit konfliktům cílů.

Or. de
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Odůvodnění

Ve smyslu konzistentní společné strategie pro životní prostředí a energetickou politiku je 
třeba při provádění cílů EU v oblasti životního prostředí a klimatu brát v úvahu vzájemné 
vlivy (viz např. dopad rámcové směrnice o vodě na vodní elektrárny) a odstraňovat rozpory. 

Pozměňovací návrh 410
Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členskému státu, který v podílu 
energie z obnovitelných zdrojů nedosáhne 
průběžných cílů, udělí Evropská komise 
účinné, přiměřené a odrazující sankce.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by nebyly zavedeny sankce, členské státy by nebyly nuceny plnit své průběžné cíle, což 
by bránilo postupnému rozvoji trhu s energií z obnovitelných zdrojů a ohrozilo dosažení cíle 
pro rok 2020.

Pozměňovací návrh 411
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dostupnost dřeva pro využití jako 
průmyslové suroviny musí být při 
propagaci energie z obnovitelných zdrojů 
chráněna. V zájmu zabránění konfliktům 
mezi zpracovatelským průmyslem 
a odvětvím energetiky by neměly existovat 
žádné dotace, které by zvýhodňovaly 
využívání surového dřeva pro výrobu 
energie.
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Or. en

Odůvodnění

Dostupnost dřeva pro využití jako průmyslové suroviny musí být při propagaci energie z 
obnovitelných zdrojů chráněna, a to proto, že zpracování dřevěných výrobků vytváří 13krát 
více pracovních míst a 8krát vyšší přidanou hodnotu než přímé využití dřeva pro výrobu 
energie; na využívání přírodních zdrojů a výrobu bioenergie by měla být uplatněna zásada 
účinnosti; neměly by existovat žádné dotace, které zvýhodňují využívání surového dřeva pro 
výrobu energie, s cílem zabránit konfliktům mezi zpracovatelským průmyslem a odvětvím 
energetiky; mělo by být prosazováno zužitkování zbytků dřeva a lesních zbytků.

Pozměňovací návrh 412
Vladimír Remek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nesplní-li členský stát svůj celkový cíl 
pro podíl energie z obnovitelných zdrojů, 
bude při posuzování snah členských států 
vzato v úvahu celkové úsilí členského 
státu ve snižování emisí.

Or. cs

Odůvodnění

Hlavní motivací a cílem je snižování emisí oxidu uhličitého, na jehož dosažení se podílí i jiné
zdroje energie (neemitující oxid uhličitý) než obnovitelné zdroje - např. jaderná energie či 
čisté uhlí.

Pozměňovací návrh 413
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jestliže se některý členský stát 
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rozhodne snížit kapacitu výroby určitého 
druhu energie, která nepřispívá ke vzniku 
emisí CO2, jeho cíl pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů se odpovídající 
měrou zvýší. 

Or. sv

Odůvodnění

Jsou-li výrobní zdroje snižující CO2 nahrazeny dovozem, nesmí to vést ke zvýšení emisí CO2.
K zaručení budoucích dodávek energie v EU je nutné, aby nedošlo ke značnému snížení 
objemu energie, kterým daná země přispívá do zbývajících částí vnitřního trhu s energií. Je 
nanejvýš důležité, aby celkový cíl, který spočívá ve snižování emisí, nebyl ohrožen.

Pozměňovací návrh 414
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dokud neexistuje společný režim 
podpory pro energii z obnovitelných 
zdrojů, je potřeba, aby různé vnitrostátní 
režimy podpory účinně usilovaly o splnění 
cílů této směrnice zejména proto, aby:
a) byly dosaženy vnitrostátní a 
celoevropské rozvojové cíle,
b) byly splněny cíle ochrany životního 
prostředí, které vycházejí z vnitrostátních 
režimů podpory, způsobem, který nejlépe 
odpovídá vnitrostátním možnostem 
a příslušné vnitrostátní situaci, a
c) bylo zajištěno bezpečné a vyvážené 
zásobování energií.
Členské státy musí mít pro účinné 
uplatnění cílů stanovených v této směrnici 
možnost rozhodnout, zda a v jakém 
rozsahu poskytnou podporu energii 
vyrobené z obnovitelných zdrojů v jiném 
členském státě ze svých vnitrostátních 
režimů podpory. V případě potřeby to 
může vést i k omezení obchodu.
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Or. de

Odůvodnění

Využití vnitrostátních režimů podpory je v současné době nejslibnějším nástrojem pro 
dosažení cílů této směrnice.

Pozměňovací návrh 415
Herbert Reul

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy učiní opatření pro to, 
aby rozvojem obnovitelných energií 
nebyla dlouhodobě omezena globální 
konkurenceschopnost zejména mezi 
energeticky náročnými odvětvími.

Or. de

Odůvodnění

Náklady na rozvoj obnovitelných energií jsou zpravidla socializovány. To platí pro rozvoj sítí 
stejně jako pro výstavbu zařízení. Týká se to ve zvláště vysoké míře průmyslu, který již 
negativně postihuje obchodování s emisemi. Pokud chceme v EU v těchto průmyslových 
odvětvích udržet pracovní místa, musí být zajištěno, že nedojde k žádným dalším výrazným 
zatížením.

Pozměňovací návrh 416
Werner Langen, Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud náklady na provádění této 
směrnice ponesou spotřebitelé energie, 
přijmou členské státy opatření pro 
zachování globální konkurenceschopnosti 
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energeticky náročných odvětví.

Or. de

Odůvodnění

Jakmile se náklady na podporu obnovitelných energií promítnou do ceny elektřiny, budou 
energeticky náročná odvětví financovat zavádění výroby energie z obnovitelných zdrojů 
v míře, která není bezvýznamná. Ceny elektřiny vyplývající z daňového systému vedou k 
nevýhodám konkurenceschopnosti pro podniky zpracovatelského průmyslu a pro energeticky 
náročná průmyslová odvětví. Je nutno vyloučit další zatížení energeticky náročných odvětví 
tím, že členským státům bude poskytnuta možnost přijmout opatření, která zatížení sníží.

Pozměňovací návrh 417
Françoise Grossetête

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise provede přezkum cílů EU 
týkajících se obnovitelných zdrojů energie 
a vyhodnotí potenciální přínos jiných 
zdrojů energie s nízkým obsahem uhlíku.

Or. fr

Odůvodnění

Hlavním záměrem musí být omezení emisí CO2, proto musí být brány v úvahu všechny energie 
s nízkým obsahem uhlíku. Budeme muset široce využívat všechny zdroje energie s nízkým 
obsahem uhlíku, včetně jaderné energie, abychom dosáhli našich cílů v boji proti změně 
klimatu.
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Pozměňovací návrh 418
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise do 1. ledna 2010 vypracuje 
metodiku pro výpočet podílu obnovitelné 
elektřiny a vodíku na celkové skladbě 
paliv.
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Aby se usnadnilo zavedení vozidel na elektrický a vodíkový pohon, je zapotřebí metodiky s 
cílem změřit dopad těchto vozidel na podíl uvedených paliv v rámci celkové skladby paliv.
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