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Pozměňovací návrh 419
Alyn Smith

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme vnitrostátní 
akční plán. 

1. Každý členský stát ve spolupráci se 
svými regionálními úřady přijme 
vnitrostátní akční plán.

Or. en

Odůvodnění

Delegované vlády by měly plnit své povinnosti v tomto ohledu.

Pozměňovací návrh 420
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme vnitrostátní 
akční plán.

1. Každý členský stát ve spolupráci se 
svými regionálními úřady a na základě 
důkladných konzultací se 
zainteresovanými subjekty přijme 
vnitrostátní akční plán.

Or. en

Odůvodnění

Regionální orgány musí být do tvorby vnitrostátních akčních plánů výslovně zapojeny. 
Zainteresované subjekty by se na vypracovávání vnitrostátních akčních plánů měly aktivně 
podílet svými technickými poznatky, a posílit tak dlouhodobou stabilitu investic.
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Pozměňovací návrh 421
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Vnitrostátní akční plán stanoví cíle 
členských států pro podíly energie 
z obnovitelných zdrojů v různých druzích 
dopravy, při výrobě elektřiny, vytápění a 
chlazení v roce 2020 a vhodná opatření, 
která je třeba přijmout k dosažení těchto 
cílů, včetně vnitrostátních politik pro 
rozvoj stávajících zdrojů biomasy a 
mobilizaci nových zdrojů biomasy pro 
různá využití v různých druzích dopravy 
při zohlednění konkurence s využitím pro 
jiné než energetické účely (zejména pro 
potravinářskou výrobu a recyklaci), a 
opatření, která je třeba přijmout ke splnění 
požadavků článků 12 až 17. Každé 
opatření se uvádí současně s příslušnými 
náklady.

Or. de

Odůvodnění

V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ (Smlouva o ES, čl. 174 odst. 2) by k dosažení 
cílového 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů měly nejvíce přispívat ty druhy dopravy, 
které jsou v současnosti spojeny s největší spotřebou energie z fosilních paliv a s nejvyššími 
emisemi CO2. Navrhované doplnění zajišťuje transparentnost, pokud jde o sdílení povinností 
v rámci odvětví dopravy.
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Pozměňovací návrh 422
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 423
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Vnitrostátní akční plán stanoví cíle 
členských států pro podíly energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě, při 
výrobě elektřiny, vytápění a chlazení 
v roce 2020 a vhodná opatření, která je 
třeba přijmout k dosažení těchto cílů, také 
na regionální a místní úrovni, včetně 
spolupráce mezi místními, regionálními a 
celostátními úřady, vnitrostátních a 
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opatření, která je třeba přijmout ke splnění 
požadavků článků 12 až 17.

regionálních politik pro rozvoj stávajících 
zdrojů a mobilizaci nových zdrojů pro 
různá využití, a opatření, která je třeba 
přijmout ke splnění požadavků článků 12 
až 17.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli projekty související s obnovitelnými zdroji energie jsou schvalovány a podporovány na 
celostátní úrovni, problémy ve fázi schvalování a povolování vznikají často na úrovni místní. 
Proto je užitečné, aby vnitrostátní akční plány zajišťovaly v jednotlivých členských státech 
větší spolupráci mezi různými úrovněmi správy. Ustanovení týkající se výhradně biomasy 
omezují uplatnění tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 424
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Členské státy sehrávají při provádění této směrnice klíčovou úlohu. Zdroje biomasy v zemích 
EU jsou omezené a je odpovědností členských států zajistit, aby odvětví zpracování biomasy 
bylo schopno plně přispívat ke zvyšování podílu energie z obnovitelných zdrojů. Při spalování 
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biomasy dochází ke značným energetickým ztrátám. Je proto nezbytné, aby se v zařízeních pro 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny využívala přednostně právě biomasa, 
a minimalizovaly se tak ztráty, ke kterým během konverze dochází.

Pozměňovací návrh 425
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice se netýká pouze biomasy, ale také dalších obnovitelných zdrojů, jako je např. 
větrná, solární a vodní energie.

Pozměňovací návrh 426
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Vnitrostátní akční plán stanoví cíle 
členských států pro podíly energie 

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

z obnovitelných zdrojů v dopravě, při 
výrobě elektřiny, vytápění a chlazení 
v roce 2020 a vhodná opatření, která je 
třeba přijmout k dosažení těchto cílů, 
včetně vnitrostátních politik pro rozvoj 
stávajících zdrojů biomasy a mobilizaci 
nových zdrojů biomasy pro různá využití, a 
opatření, která je třeba přijmout ke splnění 
požadavků článků 12 až 17, a opatření pro 
odstranění právních a jiných překážek 
rozvoje využívání energie z obnovitelných 
zdrojů.

Vnitrostátní akční plány rovněž zahrnují 
opatření, která zajistí dostatek možností 
čerpání pohonných hmot pro vozidla 
s nulovými emisemi.

Or. en

Odůvodnění

Zavádění slibných technologií často brání chybějící infrastruktura. Jedním z důvodů, proč si 
spotřebitelé nepořídí vozidla s nulovými emisemi, jako jsou vozidla na elektrický či vodíkový 
pohon, jsou omezené možnosti dobíjení či doplnění pohonných hmot.

Pozměňovací návrh 427
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vnitrostátních akčních plánech je dále 
uvedeno, jak se různá hospodářská 
odvětví podílejí na využití energie 
z obnovitelných zdrojů. Jasně je popsán 
zejména podíl různých druhů přepravy.

Or. en

Odůvodnění

Zaměření na výzkum a vývoj má v této směrnici zásadní význam.
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Pozměňovací návrh 428
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vnitrostátních akčních plánech musí 
být uveden podíl na plnění výše 
zmíněných cílů, a to v souvislosti s 
opatřeními pro provádění vnitrostátních 
akčních plánů energetické účinnosti 
upravené směrnicí 2006/32/ES.

Or. it

Odůvodnění

Jelikož zvýšení energetické účinnosti přímo souvisí s dosažením cílů týkajících se podpory 
obnovitelných zdrojů energie, musí vnitrostátní opatření v oblasti energetické účinnosti 
představovat nedílnou součást vnitrostátních akčních plánů.

Pozměňovací návrh 429
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ve vnitrostátních akčních plánech se 
klade zvláštní důraz na výzkum a vývoj 
v oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
a energetických úspor.

Or. en

Odůvodnění

Zaměření na výzkum a vývoj má v této směrnici zásadní význam.
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Pozměňovací návrh 430
Anni Podimata

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise připraví pro členské státy do 
30. června 2009 závazný vzor akčních 
plánů pro využívání energie z 
obnovitelných zdrojů, kterým se členské 
státy budou řídit a který bude obsahovat 
alespoň tyto požadavky:
a) statistické údaje o členském státu 
týkající se podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na konečné spotřebě energie za rok 
2005 a za poslední uzavřený rok, kde se 
konečná spotřeba vymezí takto:
– pevná paliva, ropa, zemní plyn, energie 
z obnovitelných zdrojů, elektřina a teplo 
(sekundární teplo, dálkové vytápění 
a chlazení); teplo a elektřina vyrobená 
z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů;
– průmysl, domácnosti a odvětví služeb 
a dopravy;
– elektřina (vyjma elektřiny pro vytápění 
a chlazení), teplo (včetně elektřiny pro 
vytápění a chlazení) a doprava; za 
každých okolností z obnovitelných 
i neobnovitelných zdrojů;
b) závazné cíle členských států týkající se 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
konečné spotřebě energie v roce 2020, jak 
se stanoví v části A přílohy I;
c) závazné průběžné cíle členských států 
stanovené v části B přílohy I;
d) závazné cíle, kterých mají členské státy 
dosáhnout do roku 2020, a průběžné cíle 
týkající se podílu energie z obnovitelných 
zdrojů při výrobě elektřiny, vytápění, 
chlazení a v dopravě:
i) závazné cíle týkající se podílu energie 
z obnovitelných zdrojů při výrobě 
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elektřiny:
– vnitrostátní cíl týkající se podílu energie 
z obnovitelných zdrojů při výrobě 
elektřiny v roce 2020 v souladu s 
hodnotami stanovenými v části A 
přílohy I;
– vnitrostátní průběžné cíle týkající se 
podílu energie z obnovitelných zdrojů při 
výrobě elektřiny v souladu s hodnotami 
stanovenými v části B přílohy I;
ii) závazné cíle týkající se podílu energie 
z obnovitelných zdrojů při vytápění 
a chlazení:
– vnitrostátní cíl týkající se podílu energie 
z obnovitelných zdrojů při vytápění 
a chlazení v roce 2020 v souladu 
s hodnotami stanovenými v části A přílohy 
I;
– vnitrostátní průběžné cíle týkající se 
podílu energie z obnovitelných zdrojů při 
vytápění a chlazení v souladu s hodnotami 
stanovenými v části B přílohy I;
iii) závazné cíle týkající se podílu energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě:
– vnitrostátní cíl týkající se podílu 
obnovitelných zdrojů v dopravě v roce 
2020 v souladu s hodnotami stanovenými 
v části A přílohy I;
– vnitrostátní průběžné cíle týkající se 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v dopravě v souladu s hodnotami 
stanovenými v části B přílohy I;
e) opatření pro dosažení cílů uvedených 
v odstavcích a) až d) včetně:
i) přehledné tabulky uvádějící veškerá 
opatření týkající se podpory využívání 
energie z obnovitelných zdrojů;
ii) opatření na podporu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů při výrobě 
elektřiny:
– obecná opatření včetně politik v daňové, 
finanční, právní nebo jiné oblasti 
podporujících využívání energie z 
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obnovitelných zdrojů, a to zejména 
v odlehlých a izolovaných oblastech, např. 
v řídce osídlených horských oblastech 
a na ostrovech, které mají z hlediska 
využívání energie z obnovitelných zdrojů 
velký potenciál;
– konkrétní opatření pro splnění 
požadavků stanovených v článcích 12, 13 
a 14;
iii) opatření na podporu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů při vytápění 
a chlazení:
– obecná opatření včetně politik v daňové, 
finanční, právní nebo jiné oblasti 
podporujících využívání energie z 
obnovitelných zdrojů, a to zejména 
v odlehlých a izolovaných oblastech, např. 
v řídce osídlených horských oblastech 
a na ostrovech, které mají z hlediska 
využívání energie a obnovitelných zdrojů 
velký potenciál;
– konkrétní opatření pro splnění 
požadavků stanovených v článcích 12 
a 13;
iv) opatření na podporu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě:
– obecná opatření včetně politik v daňové, 
finanční, právní nebo jiné oblasti 
podporujících využívání energie 
z obnovitelných zdrojů;
– konkrétní opatření pro splnění 
požadavků stanovených v článcích 12, 13, 
15, 16 a 17;
v) konkrétní opatření na podporu 
využívání energie z biomasy:
– obecná opatření včetně politik v daňové, 
finanční, právní nebo jiné oblasti 
podporujících využívání energie 
z obnovitelných zdrojů;
– konkrétní opatření pro mobilizaci 
nových zdrojů biomasy s přihlédnutím 
k těmto zásadám:
– objem biomasy nezbytný ke splnění cílů;



AM\730535CS.doc 13/89 PE409.383v01-00

CS

– určení druhu a původu biomasy;
– slučitelnost příslušných cílů a 
dostupnosti/potenciálu/dovozu biomasy;
– stanovení opatření na zvyšování 
dostupnosti biomasy s přihlédnutím 
k jiným uživatelům biomasy (odvětví úzce 
související se zemědělstvím a lesnictvím);
f) hodnocení:
i) celkový očekávaný podíl jednotlivých 
technologií v oblasti využívání energie z 
obnovitelných zdrojů za účelem naplnění 
průběžných závazných cílů pro rok 2020 v 
souvislosti s podílem energie 
z obnovitelných zdrojů při výrobě 
elektřiny, vytápění, chlazení a v dopravě;
ii) celková a konečná spotřeba v roce 2020 
podle odvětví při běžném průběhu a při 
zvýšené účinnosti;
iii) strategické posouzení vlivů na životní 
prostředí (SEA) stanovené směrnicí 
2001/42/ES, jež hodnotí environmentální 
prospěch z využívání energie 
z obnovitelných zdrojů i jeho dopady.

Or. en

Odůvodnění

Odlehlé a izolované oblasti a zejména ostrovy mají velmi často z hlediska využití 
obnovitelných zdrojů velký potenciál. Tento potenciál zde však není využíván kvůli nedostatku 
know-how, vhodného plánování a příslušných finančních nástrojů. Díky energii 
z obnovitelných zdrojů se tyto nevyvinuté oblasti mohou stát průkopníky v dosahování cílů EU 
a přispívat k budování evropského modelu rozvoje.
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Pozměňovací návrh 431
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Komise připraví do 30. června 2009 
jednotný závazný vzor vnitrostátních 
akčních plánů. Z tohoto vzoru, který bude 
vypracován na základě konzultací 
s členskými státy a s občanskou 
společností, budou členské státy čerpat 
pokyny.
Tyto pokyny se budou týkat struktury 
vnitrostátních akčních plánů a 
standardizovaných informací o řídících 
nástrojích a obecných opatřeních, která 
daný členský stát hodlá k dosažení svého 
vnitrostátního cíle použít, o 
opatřeních/metodologii a referenčních 
statistikách pro výpočet podílu energie 
z obnovitelných zdrojů a plánovaných 
projektech v souvislosti s jednotlivými 
technologiemi (větrná energie, bioenergie 
a solární energie) a oblastmi (průmysl, 
domácnosti, odvětví služeb a dopravy).
Členské státy podávají informace 
o obecných opatřeních včetně politik 
v daňové, finanční, právní nebo jiné 
oblasti, které podporují využívání energie 
z obnovitelných zdrojů, a o projektech 
plánovaných v souvislosti s využíváním 
energie z obnovitelných zdrojů ve 
veřejném sektoru.
V zájmu zvýšení transparentnosti pro 
investory v oblasti využívání energie z 
obnovitelných zdrojů je součástí 
vnitrostátních akčních plánů i určení 
úrovně dotací pro různé technologie. Tyto 
informace zveřejňuje Komise.

Or. en
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Pozměňovací návrh 432
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Mají-li členské státy v úmyslu 
naplňovat své cíle společně, každý z těchto 
členských států uvede podrobnosti 
příslušné dohody ve svém vnitrostátním 
akčním plánu.

Or. en

Odůvodnění

Spolupráce dvou i více členských států je nejlepším způsobem, jak zajistit, že vnitrostátní cíle 
v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů budou účinně splněny, aniž by přitom došlo 
k narušení stávajících systémů podpory.

Pozměňovací návrh 433
Eluned Morgan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při vypracovávání a řízení systémů 
podpory obnovitelných zdrojů energie 
usilují členské státy o zajištění 
dlouhodobých a stabilních rámcových 
podmínek.

Or. en

Odůvodnění

Náhlé a neustálé změny v mechanismu podpory zvyšují nejistotu investorů a následně 
i spotřebitelské náklady. Tuto situaci lze řešit pouze stabilními rámcovými podmínkami.
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Pozměňovací návrh 434
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Ve vnitrostátních akčních plánech je 
rovněž stanoveno, jak členské státy 
hodlají své cíle v oblasti výroby energie z 
obnovitelných zdrojů splnit. Zabraňuje se 
tak situaci, kdy by členský stát, který se 
rozhodl snížit kapacitu výroby energie, jež 
nepřispívá ke zvýšení emisí CO2 ,  
kompenzoval toto snížení dovozem energie 
ze zahraničí. Tím se zajistí, že se nestane, 
aby postupné omezování výrobních 
zdrojů, které přispívají ke snížení emisí 
CO2, vedlo ke ztrátě toho, čeho již bylo 
v boji proti emisím oxidu uhličitého 
dosaženo.

Or. sv

Odůvodnění

Emise se nesmí zvýšit v důsledku toho, že výrobní zdroje, které snižují emise CO2, budou 
nahrazeny dovozem. Mají-li být v EU do budoucnosti zajištěny dodávky energie, nemůže se 
ani výrazně snížit množství energie, kterým daná země přispívá k plánovanému vnitřnímu trhu 
s energií. Cíle týkající se celkového snížení emisí nesmí být ohroženy.

Pozměňovací návrh 435
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Nejpozději do 30. června 2009 Komise 
připraví vzor vnitrostátního akčního 
plánu, který bude členským státům sloužit 
k vyjasnění minimálních požadavků podle 
článku 3.
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Or. en

Odůvodnění

Skutečnost, že vzor vnitrostátních akčních plánů energetické účinnosti neexistoval, 
způsobovala zpoždění v jejích předkládání.

Pozměňovací návrh 436
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy oznámí Komisi své 
vnitrostátní akční plány nejpozději do 31. 
března 2010.

2. Členské státy oznámí Komisi své akční 
plány v oblasti využívání energie z 
obnovitelných zdrojů nejpozději jeden rok 
od vstupu této směrnice v platnost.

Or. de

Odůvodnění

Akční plány v oblasti využívání energie z obnovitelných zdrojů jsou nejdůležitějšími nástroji 
pro dosažení cílů a členské státy by je měly vypracovat v brzké době.

Pozměňovací návrh 437
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy oznámí Komisi své 
vnitrostátní akční plány nejpozději do 31. 
března 2010.

2. Členské státy oznámí Komisi své 
vnitrostátní akční plány nejpozději do 31. 
března 2011. Komise připraví do roku 
2009 vzor vnitrostátních akčních plánů, 
kterým se budou členské státy řídit a který 
umožní používat srovnávací kritéria.

Or. en
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Odůvodnění

Je logické i proveditelné, aby oznámení vnitrostátních plánů následovalo poté, co bude 
provedena tato směrnice. Pokyny vydané Komisí celý proces usnadní a urychlí. Mají-li 
vnitrostátní akční plány prezentovat jasnou vizi, měly by být připraveny a oznámeny Komisi 
po provedení směrnice o obnovitelných zdrojích energie ve vnitrostátních předpisech, a to ve 
lhůtě, jejíž délka  zohledňuje šíři a složitost požadovaných legislativních, regulačních a 
technických změn.

Pozměňovací návrh 438
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy oznámí Komisi své 
vnitrostátní akční plány nejpozději do 31. 
března 2010.

2. Členské státy oznámí Komisi své 
vnitrostátní akční plány nejpozději do 31. 
března 2010. Vnitrostátní akční plány a 
jejich hodnocení vypracované Komisí se 
zasílají Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Má-li celý proces fungovat, musí být akční plány vyhodnoceny a zaslány zákonodárným 
orgánům Evropské unie.

Pozměňovací návrh 439
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve lhůtě tří měsíců od data, kdy 
členský stát podle odstavce 2 svůj 
vnitrostátní akční plán oznámí, může 
Komise tento plán nebo jakýkoli jeho 
aspekt zamítnout, s odůvodněním, že 
neobsahuje všechny údaje a skutečnosti 
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požadované podle odstavce 1b nebo že 
není v souladu se závaznými cíli 
stanovenými v příloze I. V takovém 
případě členský stát navrhne změny, 
přičemž daný vnitrostátní akční plán bude 
považován za schválený až po té, co 
Komise tyto změny přijme. Každé své 
rozhodnutí o zamítnutí Komise zdůvodní.

Or. en

Odůvodnění

Má-li být řádně sledován pokrok dosažený členskými státy a má-li být každé nedodržení 
povinností rychle a účinně řešeno, je třeba pro předkládání akčních plánů v oblasti využívání 
energie z obnovitelných zdrojů přijmout přísnější postupy. Ty by navíc měly být  pro členské 
státy závazné.

Pozměňovací návrh 440
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát, jehož podíl energie z 
obnovitelných zdrojů klesl v bezprostředně 
předcházejícím dvouletém období pod 
hranici indikativního směru uvedeného 
v části B přílohy I, předloží Komisi 
nejpozději do 30. června následujícího 
roku nový vnitrostátní akční plán a 
stanoví v něm příslušná opatření, jimiž 
zajistí, že se v budoucnu podíl energie 
z obnovitelných zdrojů bude rovnat 
indikativnímu směru stanovenému v části 
B přílohy I nebo ho překročí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Snažit se dosáhnout pokroku ve dvouletých obdobích, především pokud je pravděpodobné, že 
zvýšené využívání energie z obnovitelných zdrojů bude úzce spojeno s technologickým 
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vývojem, může být neúčinné.

Pozměňovací návrh 441
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Při posuzování úsilí vynaloženého 
členskými státy, musí Komise zohlednit 
pokrok, jehož daný stát dosáhl při 
provádění opatření stanovených ve 
vnitrostátním akčním plánu energetické 
účinnosti uvedeným ve směrnici 
2006/32/ES.

Or. it

Odůvodnění

Jelikož zvýšení energetické účinnosti přímo souvisí s dosažením cílů týkajících se podpory 
obnovitelných zdrojů energie, musí být pokrok členských států v oblasti energetické účinnosti 
posuzován v souvislosti s obecnějším posouzením pokroku v plnění cílů stanovených v této 
směrnici.

Pozměňovací návrh 442
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Konečná spotřeba energie 
z obnovitelných zdrojů v každém členském 
státě se vypočte jako součet:

5. Konečná spotřeba energie 
z obnovitelných zdrojů v každém členském 
státě se vypočte jako součet:

a) konečné spotřeby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie;

a) konečné fyzické spotřeby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie;

b) konečné spotřeby energie z 
obnovitelných zdrojů pro vytápění a 
chlazení; a

b) konečné fyzické spotřeby energie 
z obnovitelných zdrojů pro vytápění 
a chlazení; a 
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c) konečné energie z obnovitelných zdrojů 
spotřebované v dopravě.

c) konečné fyzické spotřeby energie z 
obnovitelných spotřebované v dopravě;

Or. de

Odůvodnění

Fyzické množství je kvantifikovatelná vlastnost fyzického objektu, kterou lze přímo změřit 
nebo vypočítat ze změřených hodnot. Z hlediska výpočtu konečné spotřeby energie z 
obnovitelných zdrojů proto představuje jednoznačnější právní definici.

Pozměňovací návrh 443
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) konečné energie z obnovitelných zdrojů 
spotřebované v dopravě.

c) konečné energie z obnovitelných zdrojů 
spotřebované v různých druzích dopravy.

Or. de

Odůvodnění

V souladu se zásadou „znečišťovatel platí“ (Smlouva o ES, čl. 174 odst. 2) by k dosažení 
cílového 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů měly nejvíce přispívat ty druhy dopravy, 
které jsou v současnosti spojeny s největší spotřebou energie z fosilních paliv a s nejvyššími 
emisemi CO2. Navrhované doplnění zajišťuje transparentnost, pokud jde o sdílení povinností 
v rámci odvětví dopravy.

Pozměňovací návrh 444
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. c) se konečná 
spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů 
v dopravě vypočítává jako podíl 
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osobokilometrů nebo tunokilometrů 
realizovaných s využitím elektřiny 
z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 445
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. c) se energie 
z obnovitelných zdrojů spotřebovávaná 
elektrickými vozidly započítává při plnění 
10% cíle čtyřikrát, aby se zohlednil přínos, 
který z hlediska účinnosti tato technologie 
představuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 446
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou Komisi požádat, 
aby pro účely odstavce 1 zohlednila i jiná 
jejich opatření zaměřená na snížení emisí 
skleníkových plynů a účinnější 
zabezpečení dodávek energie. Komise 
rozhodne o tom, jak tomu bude 
přizpůsobena hodnota konečné spotřeby 
energie z obnovitelných zdrojů, jež má být 
daným členským státem v roce 2020 
dosažena. 

Or. en
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Odůvodnění

Snížení emisí skleníkových plynů musí být pro EU hlavní prioritou. Zvyšování podílu energie 
z obnovitelných zdrojů je pouze jedním ze způsobů, jak k plnění tohoto cíle přispět. Komise by 
proto měla při určování cíle v souvislosti s využíváním energie z obnovitelných zdrojů 
zohlednit i jiné způsoby výroby energie s nízkým objemem emisí CO2.

Pozměňovací návrh 447
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou Komisi požádat, 
aby se pro účely odstavce 1 zohlednila 
stavba zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů s velmi dlouhým 
časovým rámcem na jejich území za 
těchto podmínek:

vypouští se

a) stavba zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí začít do roku 
2016; 
b) zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí mít výrobní 
kapacitu 5000 MW nebo vyšší; 
c) zařízení nesmí být v provozu před 
rokem 2020;
d) zařízení musí být uvedeno do provozu 
do roku 2022.
Komise rozhodne, jaké úpravy je třeba 
provést v podílu energie z obnovitelných 
zdrojů členského státu na rok 2020, 
přičemž vezme v úvahu pokročilost stavu 
stavby, částku finanční podpory 
poskytnuté zařízení a množství 
obnovitelné energie, kterou má zařízení 
vyrobit v průměrném roce, jakmile bude 
dokončeno. 
V souladu s postupem stanoveným v čl. 21 
odst. 2 vypracuje Komise nejpozději do 31. 
prosince 2012 prováděcí pravidla pro toto 
ustanovení.
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Or. sl

Pozměňovací návrh 448
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou Komisi požádat, 
aby se pro účely odstavce 1 zohlednila 
stavba zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů s velmi dlouhým 
časovým rámcem na jejich území za těchto 
podmínek:

2. Členské státy mohou Komisi požádat, 
aby se pro účely odstavce 1 zohlednila 
stavba zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů s velmi dlouhým 
časovým rámcem na jejich území pod 
podmínkou, že stavba tohoto zařízení na 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů
začala do roku 2019; 

a) stavba zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí začít do roku 
2016; 
b) zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí mít výrobní 
kapacitu 5000 MW nebo vyšší; 
c) zařízení nesmí být v provozu před 
rokem 2020;
d) zařízení musí být uvedeno do provozu 
do roku 2022.

Or. fr

Odůvodnění

Členským státům musí být poskytnuta co možná největší flexibilita a nesmí podléhat příliš 
restriktivním podmínkám.
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Pozměňovací návrh 449
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou Komisi požádat, 
aby se pro účely odstavce 1 zohlednila 
stavba zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů s velmi dlouhým 
časovým rámcem na jejich území za těchto 
podmínek:

2. Členské státy mohou Komisi požádat, 
aby se pro účely odstavce 1 zohlednila 
stavba zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů s velmi dlouhým 
časovým rámcem na jejich území za těchto 
podmínek:

a) stavba zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí začít do roku 
2016;

a) stavba zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí začít do roku 
2018;

b) zařízení na výrobu energie z
obnovitelných zdrojů musí mít výrobní 
kapacitu 5000 MW nebo vyšší;

b) zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí mít výrobní 
kapacitu 1000 MW nebo vyšší nebo 
kapacitu, která odpovídá nebo přesahuje 
5 % maximální energetické kapacity 
daného členského státu;

c) zařízení nesmí být v provozu před rokem 
2020;

c) zařízení nesmí být v provozu před rokem 
2020;

d) zařízení musí být uvedeno do provozu 
do roku 2022.

d) zařízení musí být uvedeno do provozu 
do roku 2024.

Or. en

Odůvodnění

Původně stanovené požadavky jsou diskriminační, jelikož na jejichž základě lze toto 
ustanovení uplatnit pouze u velmi omezeného množství členských států, a to jen pro určité 
technologie využívání obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 450
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou Komisi požádat,
aby se pro účely odstavce 1 zohlednila 
stavba zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů s velmi dlouhým 
časovým rámcem na jejich území za těchto 
podmínek:

2. Členské státy mohou Komisi požádat, 
aby se pro účely odstavce 1 zohlednila 
stavba zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů s velmi dlouhým 
časovým rámcem za těchto podmínek:

Or. en

Odůvodnění

Budou-li v textu zahrnuta slova „na jejich území“, mohla by být omezena použitelnost této 
směrnice v případech, kdy se projekt týká dvou členských států. U takového projektu by totiž 
nebylo možné stanovené flexibility využít. 

Pozměňovací návrh 451
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stavba zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí začít do roku
2016;

a) povolení pro stavbu zařízení na výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů musí být 
vydáno do roku 2015;

Or. de

Odůvodnění

Mnoho stavebních projektů bude mít nevyhnutelně zpoždění. Proto je nutné poskytnout jistý 
manévrovací prostor. Bude-li se ustanovení vztahovat i na stavební projekty, které byly 
zahájeny v době do šesti měsíců po uplynutí stanovené lhůty, bude v souvislosti s plněním 
průběžných cílů existovat určitá flexibilita. Vzhledem k tomu, že cíl se v důsledku této změny 
nijak nesníží, nebude tím pokrok nijak narušen.
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Pozměňovací návrh 452
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) stavba zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí začít do roku 
2016;

a) stavba zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí začít do roku 
2018;

Or. en

Odůvodnění

Bude-li v čl. 5 odst. 2 písm. a) stanoveno, že stavba musí začít do roku 2016, mohlo by to 
představovat zbytečné omezení. Zařízení na výrobu energie z pobřežního větru mohou mít až 
dvouleté realizační lhůty, a proto by za těchto podmínek nemohla být pro účely odst. 1 
zohledněna, ačkoli by se měla na plnění cílů jednotlivých členských států podílet. V daném 
požadavku by tedy měla být uvedena delší lhůta, tj. do roku 2018.

Pozměňovací návrh 453
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zařízení na výrobu energie z 
obnovitelných zdrojů musí mít výrobní 
kapacitu 5000 MW nebo vyšší;

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Mají-li být při dosahování cílového podílu energií z obnovitelných zdrojů zohledněna i malá 
zařízení, která celkově představují velký potenciál, měl by se odstavec 1 vztahovat na všechna 
zařízení.
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Pozměňovací návrh 454
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise rozhodne, jaké úpravy je třeba 
provést v podílu energie z obnovitelných
zdrojů členského státu na rok 2020, 
přičemž vezme v úvahu pokročilost stavu 
stavby, částku finanční podpory 
poskytnuté zařízení a množství 
obnovitelné energie, kterou má zařízení 
vyrobit v průměrném roce, jakmile bude 
dokončeno.

Komise rozhodne, jaké úpravy je třeba 
provést v podílu energie z obnovitelných 
zdrojů členského státu na rok 2020, 
přičemž vezme v úvahu množství 
obnovitelné energie, kterou má zařízení 
vyrobit v průměrném roce, jakmile bude 
dokončeno.

Or. de

Odůvodnění

Jediným relevantním faktorem při výpočtu podílu těchto zařízení je jejich výrobní kapacita –
neboť cílem této směrnice je zvýšit v EU podíl energie z obnovitelných zdrojů v rámci konečné 
spotřeby energie.

Pozměňovací návrh 455
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. de

Odůvodnění

Ustanovení o vyšší moci je v této směrnici nadbytečné. 

Pozměňovací návrh 456
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 457
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se členský stát domnívá, že je 
následkem vyšší moci nemožné splnit podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v roce 2020 stanovený ve 
třetím sloupci tabulky v příloze I, 
informuje o tom co nejdříve Komisi. 

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

informuje o tom co nejdříve Komisi. 
Komise přijme rozhodnutí týkající se 
průkaznosti nepřekonatelné překážky; v 
kladném případě rozhodne o úpravě 
konečné spotřeby energie z obnovitelných 
zdrojů členského státu na rok 2020.

Or. en

Odůvodnění

Výraz „vyšší moc“ je právní termín (vylučující mj. překážky, jež byly zjištěny předem), který 
je v ustanoveních směrnic zpravidla nežádoucí. Proto by se měl použit jiný výraz, jako např. 
„nepřekonatelná překážka“. 

Pozměňovací návrh 458
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Pro účely odst. 1 písm. a) se konečná 
spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie vypočte jako množství elektřiny 
vyrobené v členském státě z obnovitelných 
zdrojů energie, kromě výroby elektřiny 
v přečerpávacích elektrárnách v množství 
odpovídajícím dříve přečerpané vodě.

Or. es

Odůvodnění

Způsob výpočtu energie z obnovitelných zdrojů vyrobené v kombinovaných přečerpávacích 
zařízeních by měl být přesně stanoven, aby se zajistilo, že všechny členské státy budou 
používat stejná kritéria. V případě pouhého přečerpávání, je velmi jednoduchý, protože ne 
všechna energie vyrobená těmito zařízeními je z obnovitelných zdrojů. V případě 
kombinovaného přečerpávání je nutné odhadnout objem elektřiny, která je vyrobena 
z přírodních zdrojů. Kvůli jednoduchosti by mohla energie získaná z přečerpávání 
představovat pevně stanovený procentní podíl spotřeby přečerpávání (60 % – 70 %).
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Pozměňovací návrh 459
Paul Rübig

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Skutečnost, že návrh Komise nezahrnuje do konečné spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
elektřinu vyrobenou prostřednictvím přečerpávání, by mohla být vykládána tak, že pro 
dosažení cíle nelze zohlednit žádnou elektřinu vyrobenou v přečerpávacích zařízeních, včetně 
těch, která využívají přirozený proud vody. Je tedy nutné vyjasnit, že do konečné spotřeby 
energie z obnovitelných zdrojů se nezapočítává pouze vodní energie vyrobená pomocí 
přečerpávání.

Pozměňovací návrh 460
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případech, kdy nelze přesně vypočíst, 
jaký podíl průmyslového a městského je 
biologicky rozložitelný, použije se hodnota 
70 % z celkového množství tohoto odpadu.

Or. es
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Odůvodnění

Pro účely výpočtu procentuálního podílu biologicky rozložitelné složky průmyslového 
a městského odpadu používá Eurostat hodnotu 50 % z městského odpadu.  Oficiální studie 
provedené v některých členských státech naznačují, že biologicky rozložitelná část tohoto 
odpadu představuje 70 %, což je hodnota, která by mohla být stanovena jednotně pro všechny 
členské státy.

Pozměňovací návrh 461
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina vyrobená z vodní energie se 
zohlední v souladu s normalizačním 
pravidlem v příloze II.

Elektřina vyrobená z vodní energie se 
normalizuje s cílem zohlednit roční výkyvy 
po vstupu této směrnice v platnost. 
Normalizační pravidla vypracuje Komise 
v souladu s postupem stanoveným v čl. 21 
do xxx.

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný vzorec v  určitých případech výrobu elektřiny poněkud zkresluje. Neodráží totiž 
přesně roční výrobu v případě, že dané zařízení prodělalo změnu, v jejímž důsledku se sice 
nezvýšila jeho kapacita, ale objem výroby ano. Zkreslení se týká i investic, které rozšiřují 
kapacitu, avšak nezvyšují objem vyrobené energie. Proto by měl být v rámci postupu 
projednávání ve výborech vypracován pro výrobu vodní energie nový a přesnější 
normalizační vzorec.

Pozměňovací návrh 462
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Elektřina vyrobená z vodní energie se 
zohlední v souladu s normalizačním 

Elektřina vyrobená z vodní a větrné 
energie se zohlední v souladu 
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pravidlem v příloze II. s normalizačním pravidlem v příloze II.

Or. de

Odůvodnění

Elektřina vyrobená z vodní a větrné energie by se měla zohlednit v souladu s normalizačním 
pravidlem uvedeným v příloze II.

Pozměňovací návrh 463
Lena Ek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely odst. 1 písm. b) se konečná 
spotřeba energie z obnovitelných zdrojů 
pro vytápění a chlazení vypočte jako
spotřeba energie z obnovitelných zdrojů 
dodané pro účely vytápění a chlazení pro 
zpracovatelský průmysl, dopravu, 
domácnosti, služby, zemědělství, lesnictví 
a rybolov, včetně spotřeby z dálkového
vytápění nebo chlazení obnovitelného 
původu, upravená v souladu s článkem 10.

5. Pro účely odst. 1 písm. b) se konečná 
spotřeba energie z obnovitelných zdrojů 
pro vytápění a chlazení vypočte jako objem 
energie pro dálkové vytápění a chlazení
vyrobené v daném členském státě z 
obnovitelných zdrojů plus spotřeba jiné 
energie z obnovitelných zdrojů v 
průmyslu, domácnostech, službách,
zemědělství, lesnictví a rybolovu pro
vytápění, chlazení a jiné účely, upravená 
v souladu s článkem 10.

Or. xm

Odůvodnění

Je důležité, aby výpočty upravované článkem 5 byly prováděny konsistentně. Komise 
navrhuje, aby konečná spotřeba energie (z obnovitelných zdrojů) zahrnovala ztráty energie, 
ke kterým dochází při její distribuci. Švédsko tento návrh podporuje, protože záruky původu 
upravované článkem 6 jsou vydávány pro výrobu elektřiny a pro vytápění a chlazení, což 
distribuční ztráty pokrývá. V tomto článku je ovšem chyba, protože doprava je již zahrnuta do 
čl. 5 odst. 1, a z čl. 5 odst. 5 by tudíž měla být vyjmuta.
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Pozměňovací návrh 464
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální 
energii z půdy nebo vody. Tepelná energie 
vyrobená tepelnými čerpadly, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, se zohlední pro účely odst. 1 
písm. b) za předpokladu, že energetická 
účinnost těchto tepelných čerpadel 
splňuje minimální požadavky ekoznačky 
stanovené nařízením (ES) č. 1980/2000, 
zejména požadavek minimálního 
koeficientu výkonnosti stanoveného v 
rozhodnutí 2007/742/ES a 
přezkoumaného v souladu s uvedeným 
nařízením.

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají aerotermální,
geotermální a hydrotermální energii, za 
předpokladu, že množství primární vstupní 
energie je nižší než celkové množství 
výstupní energie. Pro výpočet množství 
energie z obnovitelných zdrojů vyrobené 
tepelnými čerpadly se použije pouze ta 
část energie, která pochází z přírodních 
zdrojů (aerotermální, geotermální a 
hydrotermální energie). 

Or. en

Odůvodnění

Tepelné čerpadlo by se mělo považovat za prostředek k získání energie z obnovitelných zdrojů 
v případě, že množství primární vstupní energie z neobnovitelných zdrojů je nižší než celkové 
množství výstupní energie. Tímto způsobem je třeba k této problematice přistupovat, má-li být 
dosaženo cílů EU v oblasti energetiky a ochrany ovzduší.

Pozměňovací návrh 465
Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální 
energii z půdy nebo vody. Tepelná energie 

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální, 
aerotermální nebo hydrotermální energii 
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vyrobená tepelnými čerpadly, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, se zohlední pro účely odst. 1 
písm. b) za předpokladu, že energetická 
účinnost těchto tepelných čerpadel 
splňuje minimální požadavky ekoznačky 
stanovené nařízením (ES) č. 1980/2000, 
zejména požadavek minimálního 
koeficientu výkonnosti stanoveného v 
rozhodnutí 2007/742/ES a
přezkoumaného v souladu s uvedeným 
nařízením.

z půdy, vzduchu nebo vody, za 
předpokladu, že koeficient obnovitelnosti 
(COR) je vyšší než 0, což znamená, že 
množství výstupní energie z obnovitelných 
zdrojů je větší než množství vstupní 
energie dodané z jiných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto návrhu je zajistit, aby se v rámci této směrnice považovala za systémy pro 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů ta správná tepelná čerpadla a aby ta čerpadla, která 
kritéria obnovitelnosti nesplňují, do ustanovení zahrnuta nebyla. Navrhujeme proto novou 
zásadu, podle níž by se určovalo, zda dané tepelné čerpadlo využívá technologii výroby 
energie z obnovitelných zdrojů či nikoli. Na základě této zásady by kritéria obnovitelnosti 
splňovala všechna tepelná čerpadla, která vyrobí větší množství energie z obnovitelných 
zdrojů než je množství primární energie, kterou spotřebují. Tento poměr by se dal vypočítat 
na základě koeficientu obnovitelnosti (COR).

    E (obnovitelné zdroje)
COR  = ______________ - 1 > 0  
               

E (jiné zdroje)

Pozměňovací návrh 466
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální 
energii z půdy nebo vody. Tepelná energie 
vyrobená tepelnými čerpadly, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají aerotermální,
geotermální a hydrotermální energii, za 
předpokladu, že množství primární vstupní 
energie je nižší než celkové množství 
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vzduchu, se zohlední pro účely odst. 1 
písm. b) za předpokladu, že energetická 
účinnost těchto tepelných čerpadel 
splňuje minimální požadavky ekoznačky 
stanovené nařízením (ES) č. 1980/2000, 
zejména požadavek minimálního 
koeficientu výkonnosti stanoveného v 
rozhodnutí 2007/742/ES a 
přezkoumaného v souladu s uvedeným 
nařízením.

výstupní energie. Pro výpočet množství 
energie z obnovitelných zdrojů vyrobené 
tepelnými čerpadly se použije pouze ta 
část energie, která pochází z přírodních 
zdrojů (aerotermální, geotermální a 
hydrotermální energie). 

Or. en

Odůvodnění

Tepelné čerpadlo by se mělo považovat za prostředek k získání energie z obnovitelných zdrojů 
v případě, že množství primární vstupní energie z neobnovitelných zdrojů je nižší než celkové 
množství výstupní energie. Tímto způsobem je třeba k této problematice přistupovat, má-li být 
dosaženo cílů EU v oblasti energetiky a ochrany ovzduší.

Pozměňovací návrh 467
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální 
energii z půdy nebo vody. Tepelná energie 
vyrobená tepelnými čerpadly, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, se zohlední pro účely odst. 1 
písm. b) za předpokladu, že energetická 
účinnost těchto tepelných čerpadel 
splňuje minimální požadavky ekoznačky 
stanovené nařízením (ES) č. 1980/2000, 
zejména požadavek minimálního 
koeficientu výkonnosti stanoveného v 
rozhodnutí 2007/742/ES a 
přezkoumaného v souladu s uvedeným 
nařízením.

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální 
energii z půdy nebo vody, odpadního tepla 
nebo jiné tepelné energie z obnovitelných 
zdrojů, a to v rozsahu, který překračuje 
množství vstupní energie 
z neobnovitelných zdrojů, jež je pro provoz 
těchto systémů nutné dodat.



AM\730535CS.doc 37/89 PE409.383v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

Tepelná čerpadla využívaná pro lepší využití energie ze spalin nebo jiných zdrojů odpadového 
tepla vyrábějí termální energii pro dálkové vytápění a chlazení a měla by být zahrnuta do 
konečné spotřeby energie z obnovitelných zdrojů.

Tepelným čerpadlům, která využívají geotermální zdroje z půdy nebo podzemní vody, je třeba, 
stejně jako všem ostatním energetickým systémům, dodat určité množství vstupní energie 
nutné pro jejich provoz (zpravidla ve formě elektřiny). Ke správnému výpočtu celkového 
objemu tepla z obnovitelných zdrojů a užitečného tepla musí být od množství energie vyrobené 
pro vytápění a chlazení pomocí mělkých geotermálních vrtů odečteno množství energie, 
kterou je třeba dodat.

Pozměňovací návrh 468
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými
čerpadly, která využívají geotermální 
energii z půdy nebo vody. Tepelná energie 
vyrobená tepelnými čerpadly, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, se zohlední pro účely odst. 1 
písm. b) za předpokladu, že energetická 
účinnost těchto tepelných čerpadel splňuje
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
nařízením (ES) č. 1980/2000, zejména 
požadavek minimálního koeficientu 
výkonnosti stanoveného v rozhodnutí 
2007/742/ES a přezkoumaného v souladu s 
uvedeným nařízením.

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými nebo 
chladicími systémy, které využívají 
geotermální energii z půdy nebo vody, a to 
v rozsahu, který překračuje množství 
primární vstupní energie 
z neobnovitelných zdrojů, jenž je pro 
provoz těchto systémů nezbytný. Tyto 
tepelné a chladící systémy musí být řádně 
sestaveny, instalovány a spravovány 
kompetentní a k tomu účelu vyškolenou 
osobou. Energetická účinnost tepelných 
čerpadel využívajících geotermální energii 
z půdy nebo vody musí splňovat minimální 
požadavky ekoznačky stanovené nařízením
(ES) č. 1980/2000, zejména požadavek 
minimálního koeficientu výkonnosti 
stanoveného v rozhodnutí 2007/742/ES a 
přezkoumaného v souladu s uvedeným 
nařízením.

Or. de



PE409.383v01-00 38/89 AM\730535CS.doc

CS

Odůvodnění

Tepelná čerpadla s nejvyšší účinností lze podporovat pouze v souladu se směrnicí 
2007/742/ES. Ustanovení o tepelné energii z tepelných čerpadel již obsahuje stávající 
směrnice 2006/32/ES o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických 
službách. Smyslem navrhované změny je rovněž zajistit, aby různé typy čerpadel byly 
instalovány kompetentními a plně vyškolenými pracovníky.

Pozměňovací návrh 469
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální
energii z půdy nebo vody. Tepelná energie 
vyrobená tepelnými čerpadly, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, se zohlední pro účely odst. 1 
písm. b) za předpokladu, že energetická 
účinnost těchto tepelných čerpadel splňuje 
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
nařízením (ES) č. 1980/2000, zejména 
požadavek minimálního koeficientu 
výkonnosti stanoveného v rozhodnutí 
2007/742/ES a přezkoumaného v souladu s 
uvedeným nařízením.

Pro účely odst. 1 písm. b) se z tepelné
energie vyrobené tepelnými čerpadly, která 
využívají geotermální zdroje z půdy nebo 
vody, případně teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, zohlední ta její část, která 
pochází z obnovitelných zdrojů, a to za 
předpokladu, že energetická účinnost 
těchto tepelných čerpadel splňuje 
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
nařízením (ES) č. 1980/2000, zejména 
požadavek minimálního koeficientu 
výkonnosti stanoveného v rozhodnutí 
2007/742/ES a přezkoumaného v souladu s 
uvedeným nařízením. Část energie, která 
pochází z obnovitelných zdrojů, se 
definuje jako rozdíl mezi tepelnou energií 
vyrobenou daným tepelným čerpadlem a 
primární energií z konvenčních zdrojů 
spotřebovanou na jeho provoz.

Or. en

Odůvodnění

Všechna tepelná čerpadla, bez ohledu na typ technologie, kterou využívají, potřebují pro svůj 
provoz energii z konvenčních zdrojů. Považovat veškeré množství energie vyrobené tepelnými 
čerpadly za energii z obnovitelných zdrojů je proto nepřesné. Pro tyto účely by se měla 
započítávat pouze ta část tepelné energie, která opravdu z obnovitelných zdrojů pochází. Tato 
část odpovídá rozdílu mezi tepelnou energií vyrobenou daným tepelným čerpadlem a primární 
energií z konvenčních zdrojů spotřebovanou na jeho provoz. Na základě tohoto principu 
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funguje i ekoznačka, která je v článku zmíněna a pro jejíž získání musí všechny druhy 
tepelných čerpadel splňovat minimální požadavky z hlediska výkonu.

Pozměňovací návrh 470
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální
energii z půdy nebo vody. Tepelná energie 
vyrobená tepelnými čerpadly, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, se zohlední pro účely odst. 1 
písm. b) za předpokladu, že energetická 
účinnost těchto tepelných čerpadel splňuje 
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
nařízením (ES) č. 1980/2000, zejména 
požadavek minimálního koeficientu 
výkonnosti stanoveného v rozhodnutí 
2007/742/ES a přezkoumaného v souladu s 
uvedeným nařízením.

Pro účely odst. 1 písm. b) se z tepelné
energie vyrobené tepelnými čerpadly, která 
využívají geotermální zdroje z půdy nebo 
vody, případně teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, zohlední ta její část, která 
pochází z obnovitelných zdrojů, a to za 
předpokladu, že energetická účinnost 
těchto tepelných čerpadel splňuje 
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
nařízením (ES) č. 1980/2000, zejména 
požadavek minimálního koeficientu 
výkonnosti stanoveného v rozhodnutí 
2007/742/ES a přezkoumaného v souladu s 
uvedeným nařízením. Část energie, která 
pochází z obnovitelných zdrojů, se 
definuje jako rozdíl mezi tepelnou energií 
vyrobenou daným tepelným čerpadlem 
a primární energií z konvenčních zdrojů 
spotřebovanou na jeho provoz.

Or. en

Odůvodnění

Všechna tepelná čerpadla, bez ohledu na typ technologie, kterou využívají, potřebují pro svůj 
provoz energii z konvenčních zdrojů (elektřinu, zemní plyn atd.). Považovat veškeré množství 
energie vyrobené tepelnými čerpadly za energii z obnovitelných zdrojů je proto nepřesné. Pro 
tyto účely by se měla započítávat pouze ta část tepelné energie, která opravdu z obnovitelných 
zdrojů pochází. Tato část odpovídá rozdílu mezi tepelnou energií vyrobenou daným tepelným 
čerpadlem a primární energií z konvenčních zdrojů spotřebovanou na jeho provoz.
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Pozměňovací návrh 471
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální 
energii z půdy nebo vody. Tepelná energie 
vyrobená tepelnými čerpadly, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, se zohlední pro účely odst. 1 
písm. b) za předpokladu, že energetická 
účinnost těchto tepelných čerpadel 
splňuje minimální požadavky ekoznačky 
stanovené nařízením (ES) č. 1980/2000, 
zejména požadavek minimálního 
koeficientu výkonnosti stanoveného v 
rozhodnutí 2007/742/ES a 
přezkoumaného v souladu s uvedeným 
nařízením.

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají geotermální 
energii z půdy nebo vody. Tepelná energie 
vyrobená tepelnými čerpadly, která 
využívají teplo okolního prostředí ze 
vzduchu, se zohlední pro účely odst. 1 
písm. b), a to za použití metodiky a definic 
uplatňovaných Eurostatem v rámci 
statistik o energii z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Plán týkající se sledování spotřeby energie z obnovitelných zdrojů podle článku 7b nařízení 
o energetické statistice, potvrzuje princip shody mezi odstavci 5 a 8 článku 5 v tom smyslu, že 
při sledování energie z obnovitelných zdrojů se bude používat táž metodologie (Eurostat) 
a tytéž definice.

Pozměňovací návrh 472
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tepelná energie produkovaná energeticky 
pasivními systémy, v rámci nichž se nižší 
spotřeby energie dosáhne pasivně 
prostřednictvím projektování budov nebo 

vypouští se
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teplem produkovaným z energie 
z neobnovitelných zdrojů, se pro účely 
odst. 1 písm. b) nezohledňuje.

Or. en

Odůvodnění

Plán týkající se sledování spotřeby energie z obnovitelných zdrojů podle článku 7b nařízení 
o energetické statistice, potvrzuje princip shody mezi odstavci 5 a 8 článku 5 v tom smyslu, že 
při sledování energie z obnovitelných zdrojů se bude používat táž metodologie (Eurostat) 
a tytéž definice.

Pozměňovací návrh 473
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Členské státy musí podporovat 
a propagovat energetickou účinnost 
a úspory energie jakožto účinný způsob, 
jak zvýšit procentuální podíl energie 
z obnovitelných zdrojů a snáze dosáhnout 
cíle stanoveného touto směrnicí.

Or. it

Pozměňovací návrh 474
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Elektřina vyrobená z obnovitelných 
zdrojů energie ve třetích zemích se 
zohlední pro účely měření souladu 
s požadavky této směrnice týkajícími se 
vnitrostátních cílů pouze, jestliže:

9. Elektřina a energie v odvětví dopravy 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
ve třetích zemích se zohlední pro účely 
měření souladu s požadavky této směrnice 
týkajícími se vnitrostátních cílů pouze, 
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jestliže:
a) je spotřebována ve Společenství; a) jsou fyzicky spotřebovány ve 

Společenství;
b) ji vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice 
v platnost; a

b) je vyrobilo nové zařízení a

c) je pro ni vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

c) je pro ně vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné, aby v souladu s požadavky čl. 5 odst. 9 o zohlednění energie dovážené ze třetích 
zemí existovalo pravidlo týkající se biopaliva, které by umožňovalo doplňkovou výrobu.

Pozměňovací návrh 475
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Elektřina vyrobená z obnovitelných 
zdrojů energie ve třetích zemích se 
zohlední pro účely měření souladu 
s požadavky této směrnice týkajícími se 
vnitrostátních cílů pouze, jestliže:

9. Elektřina a energie v odvětví dopravy 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
ve třetích zemích se zohlední pro účely 
měření souladu s požadavky této směrnice 
týkajícími se vnitrostátních cílů pouze, 
jestliže:

a) je spotřebována ve Společenství; a) jsou fyzicky dováženy a spotřebovány
ve Společenství;

b) ji vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice
v platnost; a

b) je vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice
v platnost; a

c) je pro ni vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

c) je pro ně vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

Or. en
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Odůvodnění

Má-li se zajistit doplňková spotřeba energie z obnovitelných zdrojů v dopravě, musí být do 
tohoto článku zahrnuto i odvětví dopravy. Doplněná formulace „fyzicky dováženy" je 
předmětem jednání v pracovní skupině Rady zabývající se energií a představuje vhodnější 
znění návrhu Komise.

Pozměňovací návrh 476
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Elektřina vyrobená z obnovitelných 
zdrojů energie ve třetích zemích se 
zohlední pro účely měření souladu 
s požadavky této směrnice týkajícími se 
vnitrostátních cílů pouze, jestliže:

9. Energie vyrobená z obnovitelných 
zdrojů energie ve třetích zemích se 
zohlední pro účely měření souladu 
s požadavky této směrnice týkajícími se 
vnitrostátních cílů pouze, jestliže:

Or. it

Odůvodnění

Obchodování s třetími zeměmi musí být akceptováno nejen v případě elektřiny, ale také 
v případě vytápění, chlazení a dopravy.  Možnost členských států využívat záruky původu ze 
třetích zemí v rozsahu, jenž nepřesahuje 50 % rozdílu mezi odvětvovým cílem a výsledkem 
dosaženým v roce 2005, zajišťuje dodržování zásady doplňkovosti. 

Pozměňovací návrh 477
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je spotřebována ve Společenství; vypouští se

Or. it
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Odůvodnění

Obchodování s třetími zeměmi musí být akceptováno nejen v případě elektřiny, ale také 
v případě vytápění, chlazení a dopravy.  Možnost členských států využívat záruky původu ze 
třetích zemí v rozsahu, jenž nepřesahuje 50 % rozdílu mezi odvětvovým cílem a výsledkem 
dosaženým v roce 2005, zajišťuje dodržování zásady doplňkovosti. 

Pozměňovací návrh 478
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ji vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice 
v platnost; a

b) ji vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po 1. lednu 2005; a

Or. de

Odůvodnění

Je třeba stanovit jasné hraniční datum, podle nějž se určí, zda se jedná o staré či nové 
zařízení. Toto datum by navíc mělo být stanoveno co nejdříve, aby se investice zbytečně 
neodkládaly. Jelikož tato směrnice vychází z roku 2005, je právě datum 1. ledna 2005 pro tyto 
účely nejvhodnější.

Pozměňovací návrh 479
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) je pro ni vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

c) pro ni byla vydána záruka o původu a 
potvrzení o přenosu, jež tvoří součást 
systému záruk původu, který je 
rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici, a potvrzení o přenosu byla 
převedena do rejstříku osvědčení 
členského státu, do jehož cílů byla daná 
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elektřina započítána, či zrušena;

Or. de

Odůvodnění

Potvrzení o přenosu má členským státům sloužit jako prokázání jejich podílu na využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, přičemž záruka původu je prokázání původu výrobcem 
energie, jejím dodavatelem a spotřebitelem. 

Pozměňovací návrh 480
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) v případě energie spotřebované v třetí 
zemi může každý členský stát v zájmu 
dosažení svého vlastního cíle získat záruky 
původu pokrývající až 50 % rozdílu mezi 
odvětvovým cílem a výsledkem dosaženým 
v roce 2005.

Or. it

Odůvodnění

Obchodování s třetími zeměmi musí být akceptováno nejen v případě elektřiny, ale také 
vytápění, chlazení a dopravy. Možnost členských států využívat záruky původu ze třetích zemí 
v rozsahu, jenž nepřesahuje 50 % rozdílu mezi odvětvovým cílem a výsledkem dosaženým v 
roce 2005, zajišťuje dodržování zásady doplňkovosti. 

Pozměňovací návrh 481
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) třetí země přijala závazné cíle v 
oblasti energie z obnovitelných zdrojů 
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srovnatelné s cílem EU a jestliže tento cíl 
překročila o vyvážené množství.

Or. en

Odůvodnění

Započítávání dovozů energie z obnovitelných zdrojů ze třetích zemí do cílů členských států 
ohrožuje a narušuje evropský cíl a rovněž cíle v oblasti ochrany klimatu a lepšího 
zabezpečení dodávek.  Fyzické dovozy energie z obnovitelných zdrojů by se do cíle EU měly 
započítávat, pouze pokud vyvážející země přijala závazné cíle stanovené na úrovni, která 
odpovídá cílům členských států EU, a jestliže tyto cíle překročila o vyvážené množství. 

Pozměňovací návrh 482
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. Při sledování pokroku členských států 
a při provádění akčního plánu pro energii 
z obnovitelných zdrojů by měl být 
zohledněn podíl zdrojů s nízkým emisemi 
CO2 na skladbě zdrojů energie.

Or. de

Odůvodnění

Hlavním cílem balíčku o energii z obnovitelných zdrojů a změně klimatu EU je snížit emise 
CO2. O tom, zda ke snížení emisí CO2 využít jinou (atomovou) technologii, musí rozhodnout 
členské státy. 
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Pozměňovací návrh 483
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 5a
Záruka původu elektřiny vyrobené z 

obnovitelných zdrojů energie
1. Členské státy zajistí, aby bylo možno 
zaručit původ elektřiny vyrobené z 
obnovitelných zdrojů energie ve smyslu 
této směrnice podle objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritérií stanovených každým členským 
státem. Zajistí, aby byla za tímto účelem 
na žádost vydávána záruka původu.
2. Členské státy určí jeden příslušný 
orgán nezávislý na výrobních a 
distribučních činnostech, aby na vydávání 
těchto záruk původu dohlížel.
3. Záruka původu:
− uvádí zdroj energie, ze kterého byla 
elektřina vyrobena, včetně data a místa 
výroby, a v případě vodních elektráren i 
jejich kapacitu;
− umožňuje výrobcům elektřiny z 
obnovitelných zdrojů, aby prokázali, že 
elektřina, kterou prodávají, je vyrobena z 
obnovitelných zdrojů energie ve smyslu 
této směrnice.
4. Záruky původu vydávané podle 
odstavce 2 by měly být vzájemně uznávány 
členskými státy výlučně v zájmu prokázání 
údajů a skutečností uvedených v odstavci 
3. Každé odmítnutí uznání záruky původu 
jako potvrzení, zejména z důvodů 
spojených s předcházením podvodům, 
musí být založeno na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritériích. V případě odmítnutí uznání 
záruky původu může Komise odmítající 
stranu přinutit, aby záruku uznala, 
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zejména s ohledem na objektivní, 
transparentní a nediskriminační kritéria, 
na nichž se uznávání zakládá.
5. Příslušný orgán zavede vhodné systémy, 
aby bylo zajištěno, že záruky původu jsou 
jak přesné, tak spolehlivé, a ve zprávě 
podle čl. 19 odst. 1 uvede opatření, která 
byla přijata k zajištění spolehlivosti 
systému záruk.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je součástí směrnice 2001/77/ES o podpoře elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů energie, a měl by být proto přijat.

Pozměňovací návrh 484
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Záruky původu elektřiny, vytápění a 
chlazení, vyrobených z obnovitelných 

zdrojů energie
1. Členské státy zajistí, aby původ 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie a vytápění a chlazení vyrobených 
z obnovitelných zdrojů energie v 
elektrárnách s kapacitou nejméně 5 MWh 
mohl být zajištěn ve smyslu této směrnice. 
Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. 
Záruka původu se bude vztahovat na 
běžný objem 1MWh. Pro každou MWh 
vyrobené energie bude možno vydat jen 
jednu záruku původu.
2. Pro každou MWh vyrobené energie 
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bude možno vydat jen jednu záruku 
původu. Záruky původu se vydávají, 
převádějí a ruší elektronickou cestou. 
Jsou přesné, spolehlivé a zabezpečené 
proti podvodu. V záruce původu je 
uvedeno alespoň:
a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení 
její výroby; 
b) zda se záruka původu vztahuje na 
– (i) elektřinu; nebo 
– (ii) vytápění a/nebo chlazení;
c) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;
d) jedinečné identifikační číslo, datum a 
zemi jejího vydání;
e) částku a druh všech investičních 
podpor, které byly zařízení uděleny.
3. Členské státy uznají záruky původu 
vydané jinými členskými státy v souladu s 
touto směrnicí. Jakékoli zamítnutí 
členského státu uznat záruku původu 
musí být založeno na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritériích. 
V případě zamítnutí uznání záruky 
původu může Komise přijmout rozhodnutí 
vyžadující, aby daný členský stát záruku 
uznal. 
4. Členské státy zajistí, aby všechny 
záruky původu vztahující se na 
obnovitelnou energii vyrobenou v daném 
kalendářním roce byly vydány nejpozději 
tři měsíce po skončení daného roku.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých vnitrostátních závazných cílů. Úspěšný rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v Evropě je přičítán řádnému a dobře navrženému systému 
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podpory a fungující správě. Členské státy si v této směrnici mohou svobodně zvolit odvětví, v 
němž chtějí dosáhnout největšího pokroku. Dodatečný mechanismus flexibility proto není 
potřebný. Záruky původu by měly tudíž i nadále sloužit ke zveřejňování původu energie, jak 
stanoví směrnice 2001/77/ES.

Pozměňovací návrh 485
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
zveřejňování mohl být původ elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 
vytápění a chlazení vyrobených 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárnách s kapacitou nejméně 5 MWh 
zajištěn ve smyslu této směrnice, a to v 
souladu s objektivními, transparentními a 
nediskriminačními kritérii stanovenými 
každým členským státem.

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. 
Záruka původu se bude vztahovat na 
běžný objem 1MWh. Pro každou MWh
vyrobené energie bude možno vydat jen 
jednu záruku původu.

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. Pro 
každou jednotku vyrobené energie bude 
možno vydat jen jednu záruku původu.

Členské státy mohou jmenovat jeden nebo 
více příslušných orgánů nezávislých na 
výrobních, obchodních, dodavatelských a 
distribučních činnostech, aby na vydávání 
záruk původu dohlížely.

2. Záruky původu se vydávají, převádějí a 
ruší elektronickou cestou. Jsou přesné, 
spolehlivé a zabezpečené proti podvodu.

2. Členské státy či příslušné orgány 
vytvoří vhodné systémy, aby bylo zajištěno, 
že záruky původu budou přesné, 
spolehlivé a zabezpečené proti podvodu. 

V záruce původu je uvedeno alespoň: V záruce původu je uvedeno alespoň:

a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení její 
výroby;

a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení její 
výroby;
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b) zda se záruka původu vztahuje na b) zda se záruka původu vztahuje na
– (i) elektřinu; nebo – (i) elektřinu; nebo

– (ii) vytápění a/nebo chlazení; – (ii) vytápění a/nebo chlazení;
c) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;

c) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;

d) jedinečné identifikační číslo, datum a 
zemi jejího vydání;

d) jedinečné identifikační číslo, datum a 
zemi jejího vydání;

e) částku a druh všech investičních 
podpor, které byly zařízení uděleny.

Záruka původu umožní výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby 
prokázali, že elektřina, kterou prodávají, 
je vyrobena z obnovitelných zdrojů 
energie ve smyslu této směrnice.

3. Členské státy uznají záruky původu 
vydané jinými členskými státy v souladu s 
touto směrnicí. Jakékoli zamítnutí 
členského státu uznat záruku původu 
musí být založeno na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritériích. V případě zamítnutí uznání 
záruky původu může Komise přijmout 
rozhodnutí vyžadující, aby daný členský 
stát záruku uznal.

3. Členské státy uznají záruky původu 
vydané jinými členskými státy v souladu s 
touto směrnicí, a to výhradně jako 
prokázání údajů a skutečností uvedených 
v odstavci 2. Členský stát může odmítnout 
uznat záruku původu pouze v případě, že 
má odůvodněné pochybnosti o její 
správnosti, spolehlivosti či věrohodnosti. 
Členský stát sdělí informace týkající se
jeho pochybností Komisi. 
Pokud Komise shledá, že odmítnutí 
uznání záruky původu není odůvodněné, 
může přijmout rozhodnutí vyžadující, aby 
daný členský stát záruku uznal. Pokud 
však Komise shledá, že odmítnutí záruky 
původu bylo opodstatněné, mohou jiné
členské státy odmítnout uznávat podobné 
záruky původu z daného členského státu 
do doby, než jsou důvody pochybností o 
správnosti, spolehlivosti a věrohodnosti 
vhodně vyřešeny. 

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na obnovitelnou 
energii vyrobenou v daném kalendářním 
roce byly vydány nejpozději tři měsíce po 
skončení daného roku.

4. Členské státy či příslušné orgány zajistí, 
aby všechny záruky původu vztahující se 
na obnovitelnou energii vyrobenou v 
daném kalendářním roce byly vydány 
nejpozději tři měsíce po skončení daného 
roku.

Or. en
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Odůvodnění

Tento článek je nezbytný jako potvrzení toho, že záruky původu budou i nadále existovat ve 
stávající formě (za účelem zveřejňování původu energie), přičemž nyní musí být záruky 
vydávány i s ohledem na zařízení na výrobu tepla z obnovitelných zdrojů s kapacitou větší než 
5 MWh.

Pozměňovací návrh 486
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Článek 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
zveřejňování mohl být původ elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 
vytápění a chlazení vyrobených 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárnách s kapacitou nejméně 5 MWh 
zajištěn ve smyslu této směrnice, a to v 
souladu s objektivními, transparentními a 
nediskriminačními kritérii stanovenými 
každým členským státem.

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné
energie byla vydána záruka původu. 
Záruka původu se bude vztahovat na 
běžný objem 1MWh. Pro každou MWh 
vyrobené energie bude možno vydat jen 
jednu záruku původu.

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. Pro 
každou MWh vyrobené energie bude 
možno vydat jen jednu záruku původu.

Členské státy mohou jmenovat jeden nebo 
více příslušných orgánů nezávislých na 
výrobních, obchodních, dodavatelských a 
distribučních činnostech, aby na vydávání 
záruk původu dohlížely.

2. Záruky původu se vydávají, převádějí a 
ruší elektronickou cestou. Jsou přesné, 
spolehlivé a zabezpečené proti podvodu.

2. Členské státy či příslušné orgány 
vytvoří vhodné systémy, aby bylo zajištěno, 
že záruky původu budou přesné, 
spolehlivé a zabezpečené proti podvodu.  

V záruce původu je uvedeno alespoň: V záruce původu je uvedeno alespoň:
a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení její 

a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení její 
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výroby; výroby;
b) zda se záruka původu vztahuje na b) zda se záruka původu vztahuje na

– (i) elektřinu; nebo – (i) elektřinu; nebo
– (ii) vytápění a/nebo chlazení; – (ii) vytápění a/nebo chlazení;

c) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;

c) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;

d) jedinečné identifikační číslo, datum a 
zemi jejího vydání;

d) jedinečné identifikační číslo, datum a 
zemi jejího vydání;

e) částku a druh všech investičních 
podpor, které byly zařízení uděleny.

Záruka původu umožní výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů, aby 
prokázali, že elektřina, kterou prodávají, 
je vyrobena z obnovitelných zdrojů 
energie ve smyslu této směrnice.

3. Členské státy uznají záruky původu 
vydané jinými členskými státy v souladu s 
touto směrnicí. Jakékoli zamítnutí 
členského státu uznat záruku původu
musí být založeno na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritériích.

3. Členské státy uznají záruky původu 
vydané jinými členskými státy v souladu s 
touto směrnicí, a to výhradně jako 
prokázání údajů a skutečností uvedených 
v odstavci 2. Členský stát může odmítnout 
uznat záruku původu pouze v případě, že 
má odůvodněné pochybnosti o její 
správnosti, spolehlivosti či věrohodnosti.  
Členský stát sdělí informace týkající se 
jeho pochybností Komisi. 

V případě zamítnutí uznání záruky 
původu může Komise přijmout rozhodnutí 
vyžadující, aby daný členský stát záruku 
uznal.

Pokud Komise shledá, že odmítnutí 
uznání záruky původu není odůvodněné, 
může Komise přijmout rozhodnutí 
vyžadující, aby daný členský stát záruku 
uznal. Pokud však Komise shledá, že 
odmítnutí záruky původu bylo 
opodstatněné, mohou jiné členské státy 
odmítnout uznávat podobné záruky 
původu z daného členského státu do doby, 
než jsou důvody pochybností o správnosti, 
spolehlivosti a věrohodnosti vhodně 
vyřešeny. 

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na obnovitelnou 
energii vyrobenou v daném kalendářním 
roce byly vydány nejpozději tři měsíce po 
skončení daného roku.

4. Členské státy či příslušné orgány zajistí, 
aby všechny záruky původu vztahující se 
na obnovitelnou energii vyrobenou v 
daném kalendářním roce byly vydány 
nejpozději tři měsíce po skončení daného 
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roku.

Or. xm

Odůvodnění

Ukázalo se, že původní návrh týkající se obchodování se zárukami je přehnaně byrokratický a 
znevýhodňuje země, jež podporují obnovitelné zdroje prostřednictvím systému výkupu. Návrh 
by také mohl vyvolat obavy, že jeho prováděním by došlo k porušení právních předpisů EU. 
Nový návrh sleduje stejné cíle jako původní návrh Komise v oblasti obchodování se zárukami 
původu, tj. umožňuje členským státům mezi sebou flexibilně převádět své cíle, zároveň však 
neohrožuje vnitrostátní systémy podpory a umožňuje členským státům sledovat plnění svých 
cílů. 

Pozměňovací návrh 487
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, a to výhradně za 
účelem informování, aby původ elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
mohl být zajištěn ve smyslu této směrnice v 
souladu s objektivními, transparentním a 
nediskriminačními kritérii stanovenými 
každým členským státem.  

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. 
Záruka původu se bude vztahovat na 
běžný objem 1MWh. Pro každou MWh 
vyrobené energie bude možno vydat jen 
jednu záruku původu.

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. Pro 
každou jednotku vyrobené energie bude 
možno vydat jen jednu záruku původu.

Or. es

Odůvodnění

Způsob, jakým se k zárukám původu přistupuje, neposkytuje žádnou flexibilitu v oblasti snahy 
o splnění cílů, komplikuje začlenění elektřiny z obnovitelných zdrojů do trhu s elektřinou, 
nezohledňuje vnitrostátní systémy podpory, jež se při podpoře energie z obnovitelných zdrojů 
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ukazují jako velmi užitečné, narušuje fungování stávajících systémů podpory a bude v praxi 
znamenat harmonizaci směrem k systému převoditelných zelených osvědčení. Tento systém je 
menšinovým systémem podpory, který se ukázal být při podpoře elektřiny z obnovitelných 
zdrojů jako neúčinný.

Pozměňovací návrh 488
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy zajistí, aby pro účely 
zveřejňování mohl být původ elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie a 
vytápění a chlazení vyrobených 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárnách s kapacitou nejméně 1 MWh
zajištěn ve smyslu této směrnice, a to v 
souladu s objektivními, transparentními a 
nediskriminačními kritérii stanovenými 
každým členským státem.

Or. en

Odůvodnění

Jak to stanoví směrnice o vnitřním trhu s elektřinou, funkcí záruky původu je poskytovat v 
rámci zveřejňování původu elektřiny důkaz o tom, že dané množství energie bylo vyrobeno 
z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 489
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby původ 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie a vytápění a chlazení vyrobených z 
obnovitelných zdrojů energie v 

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

zdrojů energie v elektrárnách s kapacitou 
nejméně 5 MWh mohl být zajištěn ve 
smyslu této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Vydávání záruk původu se navrhuje pouze pro energii z obnovitelných zdrojů ve formě 
elektřiny či vytápění/chlazení. Má-li být vytvořen náležitě fungující trh, měla by být zahrnuta i 
biopaliva. Toto má obzvláště velký význam u biomethanu, který může být přepravován sítěmi 
zemního plynu a prodáván spotřebitelům kdekoliv podél této sítě.

Pozměňovací návrh 490
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vydávání záruk původu by mělo být povinné, a každá jednotka elektřiny vyrobená z 
obnovitelných zdrojů by tak měla obdržet záruku původu. Pro účely vytápění a chlazení je 
hranice 5 MWh příliš vysoká a měla bý být snížena na 1 MWh.
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Pozměňovací návrh 491
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 –pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

1 MWh by měla být obecně používána jako standardní jednotka.  Použití 1 MWh namísto 5 
MWh nevytvoří žádnou další administrativní zátěž, neboť se jedná o elektronický systém. 

Pozměňovací návrh 492
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu.
Záruka původu se bude vztahovat na běžný 
objem 1MWh. Pro každou MWh vyrobené 
energie bude možno vydat jen jednu 
záruku původu.

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
byla vydána záruka původu pro každou 
jednotku energie vyrobené z 
obnovitelných zdrojů. Záruka původu se 
bude vztahovat na běžný objem 1MWh. 
Pro každou MWh vyrobené energie bude 
možno vydat jen jednu záruku původu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění dostupnosti záruk původu a podpory likvidity na trzích by měly být záruky 
původu vydávány pravidelně, přinejmenším každé tři měsíce, a bez ohledu na to, zda je či není 
konec roku.
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Pozměňovací návrh 493
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. 
Záruka původu se bude vztahovat na běžný 
objem 1MWh. Pro každou MWh vyrobené 
energie bude možno vydat jen jednu 
záruku původu.

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
výrobci obnovitelné energie byla vydána 
záruka původu.  Záruka původu se bude 
vztahovat na běžný objem 1MWh. Pro 
každou MWh vyrobené energie bude 
možno vydat jen jednu záruku původu.

Or. de

Odůvodnění

Záruka původu by měla být vydána pro každou vyrobenou MWh, nikoliv pouze na základě 
žádosti. 

Pozměňovací návrh 494
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. 
Záruka původu se bude vztahovat na běžný 
objem 1MWh. Pro každou MWh vyrobené 
energie bude možno vydat jen jednu 
záruku původu.

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
byly vydány záruka původu a potvrzení o 
přenosu týkající se podílu energie z 
obnovitelných zdrojů z těchto zařízení.  
Záruka původu se bude vztahovat na běžný 
objem 1MWh. 

Pro zařízení vyrábějící elektřinu z 
obnovitelných zdrojů, která není 
dodávána do distribučních či přenosových 
sítí, se záruka původu a potvrzení o 
přenosu vydávají pouze na žádost výrobce. 
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U zařízení pro vytápění a chlazení z 
obnovitelných zdrojů s kapacitou menší 
než 5 MWh rozhodnou členské státy o 
tom, zda mají být záruky původu či 
potvrzení o přenosu vydány. 

Or. de

Odůvodnění

Členské státy by měly v zásadě vydávat příslušné osvědčení pro energii z obnovitelných zdrojů 
automaticky. Nicméně u elektřiny, jež není dodávána do veřejných sítí, by mělo být osvědčení 
vydáno pouze na žádost výrobce. U výroby tepla pod 5 MWh by mělo být členským státům 
dovoleno vydávat osvědčení, neměla by to však být jejich povinnost. 

Pozměňovací návrh 495
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 1 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. 
Záruka původu se bude vztahovat na běžný 
objem 1MWh. Pro každou MWh vyrobené 
energie bude možno vydat jen jednu 
záruku původu.

Za tímto účelem členské státy zajistí, aby 
na základě žádosti výrobce obnovitelné 
energie byla vydána záruka původu. 
Záruka původu se bude vztahovat na běžný 
objem 1MWh. Osvědčení o obnovitelném 
charakteru každé MWh vyrobené energie 
bude vydáno pouze jednou. Aniž by bylo 
dotčeno toto ustanovení, mohou být 
současně vydány záruky původu ve smyslu 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2004/8/ES ze dne 11. února 2004 
o podpoře kombinované výroby tepla 
a elektřiny založené na poptávce po 
užitečném teple na vnitřním trhu 
s energií1. 
_________________________________
1 Úř. věst. L 52, 21.2.2004, s. 50.

Or. de
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Odůvodnění

Obdobně jako u směrnice o kombinované výrobě se doporučuje práh 1 MWh, zejména proto, 
že vzhledem k jejich lokálnímu charakteru jsou teplárny obecně budovány s malou kapacitou.  
Aby se zajistilo, že je energie z obnovitelných zdrojů využívána co nejúčinněji, měla by být 
energie z obnovitelných zdrojů používaná při kombinované výrobě více zvýhodněna.  Pro 
kombinovanou výrobu i obnovitelný charakter by měla být vydávána osvědčení, aby se 
zajistilo jejich správné zařazení ve statistikách.

Pozměňovací návrh 496
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Záruka původu má dvě složky:
a) odkaz na cíl, jež umožňuje započítat 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
do cílů daného členského státu v oblasti 
využívání energie z obnovitelných zdrojů;  
a
b) zveřejnění celkové skladby pohonných 
hmot, které výrobcům energie umožní 
prokázat, že energie, kterou prodávají, je 
vyrobena z obnovitelných zdrojů, a slouží 
ke zveřejnění celkové skladby pohonných 
hmot dodávané energie. 
Tyto dvě složky mohou podléhat dvěma 
odděleným transakcím.  

Or. en

Odůvodnění

Záruky původu mají dvojí roli:  mohou být použity pro a) započítávání do cílů (což se zavádí 
tímto návrhem ) a b) vydávání osvědčení o výrobě a zveřejňování celkové skladby pohonných 
hmot (což se objevuje již ve stávajících směrnicích). Tyto role jsou vzájemně nezávislé a obě 
by měly být zachovány i nadále.
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Pozměňovací návrh 497
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Záruky původy mohou být vydávány 
pro elektřinu z obnovitelných zdrojů, 
která je vyrobena a spotřebována částečně 
či zcela mimo sítě, a to na základě 
přesného, spolehlivého a proti podvodu 
zabezpečeného výpočtu poptávky mimo 
sítě, která byla tímto způsobem 
uspokojena. 

Or. en

Odůvodnění

Některé způsoby výroby energie, jako jsou fotovoltaické technologie, mohou jednorázově 
vyrobit jen malé množství elektřiny, které je na místě zcela spotřebováno.  Avšak kumulovaná 
hodnota takové výroby je nezanedbatelná a do cíle v oblasti využívání energie z obnovitelných 
zdrojů by být započítána měla, neboť vytlačuje poptávku po elektřině ze sítí. 

Pozměňovací návrh 498
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Záruka původu má dvě složky:
a) odkaz na cíl, jež umožňuje započítat 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
do cíle daného členského státu v oblasti 
využívání energie z obnovitelných zdrojů. 
Tato složka se bude týkat pouze záruk 
původu, u nichž byl povolen převod mezi 
členskými státy;  a

b) zveřejnění celkové skladby pohonných 
hmot, které výrobcům energie umožní 
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prokázat, že energie, kterou prodávají, je 
vyrobena z obnovitelných zdrojů, a slouží 
ke zveřejnění celkové skladby pohonných 
hmot dodávané energie. 
Tyto dvě složky mohou podléhat dvěma 
odděleným transakcím.  

Or. en

Odůvodnění

Záruky původu mají dvojí roli:  mohou být použity pro a) započítávání do cílů (což se zavádí 
tímto návrhem ) a b) vydávání osvědčení o výrobě a zveřejňování celkové skladby pohonných 
hmot (což se objevuje ve stávajících směrnicích). Tyto role jsou vzájemně nezávislé a obě by 
měly být zachovány.

Pozměňovací návrh 499
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Záruky původu se vydávají, převádějí a 
ruší elektronickou cestou. Jsou přesné, 
spolehlivé a zabezpečené proti podvodu. 

2. Záruky původu a potvrzení o přenosu se 
vydávají, převádějí a ruší elektronickou 
cestou. Jsou přesné, spolehlivé a 
zabezpečené proti podvodu.

V záruce původu je uvedeno alespoň: V záruce původu a potvrzení o přenosu je 
uvedeno alespoň:

a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení její 
výroby;

a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení její 
výroby;

b) zda se záruka původu vztahuje na b) zda se záruka původu vztahuje na  

i) elektřinu; nebo elektřinu; nebo 
ii) vytápění a/nebo chlazení; ii) vytápění a/nebo chlazení;

c) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;

c) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;

d) jedinečné identifikační číslo, datum a 
zemi jejího vydání;

d) jedinečné identifikační číslo, datum a 
zemi jejího vydání;
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e) částku a druh všech investičních 
podpor, které byly zařízení uděleny.

e) účel využití

i) v případě potvrzení o přenosu: 
hodnocení toho, jak členské státy plní 
požadavky této směrnice, pokud jde o 
vnitrostátní cíle;
ii) v případě záruk původu: prokázání 
původu energie z obnovitelných zdrojů 
výrobcem energie, jejím dodavatelem a 
spotřebitelem.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice by měla obsahovat ustanovení o účelu využití osvědčení (záruk původu a potvrzení o 
přenosu).

Pozměňovací návrh 500
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Záruky původu se vydávají, převádějí a 
ruší elektronickou cestou. Jsou přesné, 
spolehlivé a zabezpečené proti podvodu. 

2. Členské státy uplatňují vhodné systémy, 
aby bylo zajištěno, že záruky původu 
budou přesné, spolehlivé a zabezpečené 
proti podvodu 

V záruce původu je uvedeno alespoň: V záruce původu je uvedeno alespoň:

a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení její 
výroby; 

a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení její 
výroby; 

b) zda se záruka původu vztahuje na  
i) elektřinu; nebo 
ii) vytápění a/nebo chlazení;
c) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;

b) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;

d) jedinečné identifikační číslo, datum a c) jedinečné identifikační číslo, datum a 
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zemi jejího vydání; zemi jejího vydání;

e) částku a druh všech investičních 
podpor, které byly zařízení uděleny.

Záruka původu musí výrobcům elektřiny z 
obnovitelných zdrojů umožnit, aby 
prokázali, že elektřina, kterou prodávají, 
je vyrobena z obnovitelných zdrojů 
energie ve smyslu této směrnice.

Or. es

Odůvodnění

Způsob, jakým se k zárukám původu přistupuje, neumožňuje žádnou flexibilitu v oblasti snahy 
o splnění cílů, komplikuje začlenění elektřiny z obnovitelných zdrojů do trhu s elektřinou, 
nezohledňuje vnitrostátní systémy podpory, jež se při podpoře energie z obnovitelných zdrojů 
prokazují jako velmi užitečné, narušuje fungování stávajících systémů podpory a bude v praxi 
znamenat harmonizaci směrem k systému převoditelných zelených osvědčení.  Tento systém je 
menšinovým systémem podpory, který se ukázal být při podpoře elektřiny z obnovitelných 
zdrojů jako neúčinný.  

Pozměňovací návrh 501
Romana Jordan Cizelj

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Převod záruky původu znamená pro 
kupující stranu skutečný nákup práv na 
záruku původu. 

Or. en

Odůvodnění

Čl. 7 odst. 3 používá  slovní spojení „držené každou osobou“, čímž je naznačeno, že záruky 
původu jsou zbožím, a tudíž se na ně vztahují články 28, 29 a 30 Smlouvy a ustanovení o 
volném pohybu zboží.  Avšak v navrhované směrnici se spíše než termín obchod užívá 
„převod“. Bylo by tudíž vhodné zahrnout do čl. 6 odst. 2 zmínku o tom, že převod záruk 
původu je považován za skutečný obchod. 
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Pozměňovací návrh 502
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zda se záruka původu vztahuje na b) zda se záruka původu vztahuje na 

– (i) elektřinu; nebo – (i) elektřinu; nebo 
– (ii) vytápění a/nebo chlazení; – (ii) vytápění a/nebo chlazení; nebo

– (iia) biopaliva;

Or. en

Odůvodnění

Vydávání záruk původu se navrhuje pouze pro energii z obnovitelných zdrojů ve formě 
elektřiny či vytápění/chlazení.  Má-li být vytvořen náležitě fungující trh, měla by být do 
vydávání zahrnuta i biopaliva. Toto má obzvláště velký význam u biomethanu, který může být 
přepravován sítěmi zemního plynu a prodáván spotřebitelům kdekoliv podél této sítě.  

Pozměňovací návrh 503
Paul Rübig, Hannes Swoboda

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud zařízení, které bylo uvedeno do 
provozu po 1. lednu 2005, obdrželo 
investiční podporu nezbytnou pro jeho 
technický provoz, obsahují všechny 
záruky původu a potvrzení o přenosu 
zmínku o této skutečnosti.   

Or. de

Odůvodnění

V osvědčeních je zmíněna jakákoli operační a investiční podpora energie z obnovitelných 
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zdrojů, kterou zařízení obdrželo. Podpora může být však poskytnuta nejen na výstavbu 
zařízení, ale rovněž na jiné účely, jako je například zabezpečení proti povodním. Takováto 
podpora nemá vliv na technický provoz zařízení a není třeba ji v osvědčení zmiňovat.

Pozměňovací návrh 504
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Členské státy mohou rozhodnout, zda 
budou či nebudou obchodovat se 
zárukami původu týkajícími se elektřiny a 
energie na vytápění a chlazení vyrobené z 
obnovitelných zdrojů. 

Or. en

Odůvodnění

Záruky původu musí být pro členské státy dobrovolné, aby se zajistilo splnění cílů. Podnikům 
by nemělo být umožněno obchodovat se zárukami původu, pokud členský stát neplní své 
průběžné cíle. 

Pozměňovací návrh 505
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. Se zárukami původu a potvrzeními o 
přenosu je možno obchodovat odděleně a 
mohou být rušeny současně či v různou 
dobu. Pro tento účel členské státy vydají 
pravidla. 

Or. de



AM\730535CS.doc 67/89 PE409.383v01-00

CS

Odůvodnění

Potvrzení o přenosu má členským státům sloužit jako prokázání jejich podílu na využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, přičemž záruka původu je prokázání původu energie 
výrobcem energie, jejím dodavatelem a spotřebitelem. 

Pozměňovací návrh 506
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy uznají záruky původu 
vydané jinými členskými státy v souladu s 
touto směrnicí. Jakékoli zamítnutí 
členského státu uznat záruku původu 
musí být založeno na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritériích.

3. Členské státy uznají záruky původu 
vydané jinými členskými státy v souladu s 
touto směrnicí, a to výhradně jako 
prokázání údajů a skutečností uvedených 
v odstavci 2 tohoto článku. Členský stát 
může odmítnout uznat záruku původu 
pouze v případě, že má odůvodněné 
pochybnosti o její správnosti, spolehlivosti 
či věrohodnosti. Členský stát sdělí 
informace týkající se jeho pochybností 
Komisi.  

V případě zamítnutí uznání záruky 
původu může Komise přijmout rozhodnutí 
vyžadující, aby daný členský stát záruku 
uznal. 

Pokud se Komise domnívá, že odmítnutí 
uznání záruk původu není odůvodněné, 
může požadovat, aby daný členský stát tyto 
záruky uznal.

Or. es

Odůvodnění

Způsob, jakým se k zárukám původu přistupuje, neposkytuje žádnou flexibilitu v oblasti snahy 
o splnění cílů, komplikuje začlenění elektřiny z obnovitelných zdrojů do trhu s elektřinou, 
nezohledňuje vnitrostátní systémy podpory, jež se při podpoře energie z obnovitelných zdrojů 
prokazují jako velmi užitečné, narušuje fungování stávajících systémů podpory a bude v praxi 
znamenat harmonizaci směrem k systému převoditelných zelených osvědčení. Tento systém je 
menšinovým systémem podpory, který se ukázal být při podpoře elektřiny z obnovitelných 
zdrojů jako neúčinný.
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Pozměňovací návrh 507
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy uznají záruky původu 
vydané jinými členskými státy v souladu s 
touto směrnicí. Jakékoli zamítnutí 
členského státu uznat záruku původu musí 
být založeno na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritériích.

3. Členské státy uznají záruky původu a 
potvrzení o přenosu vydané jinými 
členskými státy v souladu s touto směrnicí. 
Jakékoli zamítnutí členského státu uznat 
záruku původu či potvrzení o přenosu
musí být založeno na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritériích.

V případě zamítnutí uznání záruky původu 
může Komise přijmout rozhodnutí 
vyžadující, aby daný členský stát záruku 
uznal. 

V případě zamítnutí uznání záruky původu 
či potvrzení o přenosu může Komise 
přijmout rozhodnutí vyžadující, aby daný 
členský stát záruku uznal.

Or. de

Odůvodnění

Potvrzení o přenosu má členským státům sloužit jako prokázání jejich podílu na využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, přičemž záruka původu je prokázání původu výrobcem 
energie, jejím dodavatelem a spotřebitelem.

Pozměňovací návrh 508
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na obnovitelnou 
energii vyrobenou v daném kalendářním 
roce byly vydány nejpozději tři měsíce po 
skončení daného roku.

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na vyrobenou energii 
z obnovitelných zdrojů byly vydávány 
nejméně každé 3 měsíce. 

Or. en
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Odůvodnění

V zájmu zajištění dostupnosti záruk původu a podpory likvidity na trzích by měly být záruky 
původu vydávány pravidelně, přinejmenším každé tři měsíce, a bez ohledu na to, zda je či není 
konec roku. 

Pozměňovací návrh 509
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na obnovitelnou 
energii vyrobenou v daném kalendářním 
roce byly vydány nejpozději tři měsíce po 
skončení daného roku.

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na vyrobenou 
obnovitelnou energii byly vydávány 
nejméně každé 3 měsíce. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění dostupnosti záruk původu a podpory likvidity na trzích by měly být záruky 
původu vydávány pravidelně, přinejmenším každé tři měsíce, a bez ohledu na to, zda je či není 
konec roku.

Pozměňovací návrh 510
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na obnovitelnou 
energii vyrobenou v daném kalendářním 
roce byly vydány nejpozději tři měsíce po 
skončení daného roku. 

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu a potvrzení o přenosu vztahující se 
na obnovitelnou energii vyrobenou v 
daném kalendářním roce byly vydány 
nejpozději tři měsíce po skončení daného 
roku.

Or. de
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Odůvodnění

Potvrzení o přenosu má členským státům sloužit jako prokázání jejich podílu na využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, přičemž záruka původu je prokázání původu výrobcem 
energie, jejím dodavatelem a spotřebitelem.

Pozměňovací návrh 511
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na obnovitelnou 
energii vyrobenou v daném kalendářním 
roce byly vydány nejpozději tři měsíce po 
skončení daného roku.

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na obnovitelnou 
energii vyrobenou v daném kalendářním 
roce byly vydány nejpozději šest měsíců
po skončení daného roku.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby všechny údaje byly předloženy do tří měsíců, by mohl představovat 
nepřiměřenou zátěž pro členské státy, které mají odlišné systémy sběru dat, a proto je 
předložen návrh na prodloužení příslušné doby na 6 měsíců.  

Pozměňovací návrh 512
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na obnovitelnou 
energii vyrobenou v daném kalendářním 
roce byly vydány nejpozději tři měsíce po 
skončení daného roku.

4. Členské státy zajistí, aby všechny záruky 
původu vztahující se na obnovitelnou 
energii vyrobenou v daném kalendářním 
roce byly vydány nejpozději šest měsíců
po skončení daného roku.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 513
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, že pokud má 
výrobce energie z obnovitelných zdrojů 
vyráběné v zařízení na kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny nárok na záruky 
původu podle odstavce 1 a podle 
ustanovení směrnice 2004/8/ES, vydává se 
pouze jediná záruka původu pro každou 
jednotku energie, jež splňuje požadavky 
této směrnice a směrnice 2004/8/ES. Tato 
záruka původu v sobě spojuje všechny 
funkce jednotlivých záruk původu podle 
této směrnice a směrnice 2004/8/ES.
Podle tohoto článku se nevydává žádná 
záruka původu pro energii z 
obnovitelných zdrojů v případě, že již bylo 
vydáno jakékoliv jiné osvědčení, které lze 
použít pro účely povinného zveřejňovaní 
původu elektřiny podle směrnice 
2003/54/ES.

Or. en

Odůvodnění

Jak to stanoví směrnice o vnitřním trhu s elektřinou, funkcí záruky původu je poskytovat v 
rámci zveřejňování původu elektřiny důkaz o tom, že dané množství energie bylo vyrobeno 
z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 514
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Elektřina vyrobená z energie z 
obnovitelných zdrojů, v souvislosti s níž 
vzniká nárok na záruku původu podle 
směrnice 2004/8/ES, zakládá nárok na 
záruku původu rovněž podle této 
směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Záruky původu vydané podle směrnice 2004/8/ES jsou zárukami původu vztahujícími se na 
vyrobenou elektřinu, přičemž jejich hodnota souvisí se skutečností, že tato elektřina je 
vyrobena prostřednictvím kombinované výroby tepla a elektřiny. Existuje proto zásadní rozdíl 
oproti záruce původu podle této směrnice:  jedna záruka souvisí se zdrojem energie, přičemž 
druhá s procesem výroby elektřiny.

Pozměňovací návrh 515
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jako alternativu k zárukám původu 
mohou členské státy dobrovolně vydávat 
osvědčení započitatelná do splnění cíle 
(TAC), na která tato směrnice nezakládá 
právní nárok. Členské státy zajistí, aby 
osvědčení TAC splňovala ustanovení 
odstavců 1 až 4. Členské státy dbají na to, 
aby osvědčení TAC byla výslovně jako 
taková označena a aby byla rušena 
elektronicky.

Or. de
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Odůvodnění

Osvědčení TAC jsou nezbytná jako další flexibilní nástroj pro splnění cíle. 

Pozměňovací návrh 516
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Záruky původu a osvědčení 
započitatelná do splnění cíle (TAC) 
nezakládají nárok na podporu z 
vnitrostátních systémů podpory. 

Or. de

Odůvodnění

Toto je třeba výslovně uvést, aby se zabránilo zneužívání osvědčení. 

Pozměňovací návrh 517
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Při plnění vnitrostátních cílů budou 
zohledněna osvědčení týkající se biopaliv 
pocházející z členské země, s níž jiný 
členský stát podepsal dvoustrannou 
dohodu.V přijímající zemi se tato 
osvědčení ruší. Úspory emisí skleníkových 
plynů, které souvisí s osvědčeními 
týkajícími se biopaliv, jsou započítány v 
přijímající zemi.

Or. en
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Pozměňovací návrh 518
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
1. Členské státy zajistí, že v případě, kdy je 
množství biopaliva splňujícího nezbytná 
kritéria udržitelnosti stanovená v článku 
115 dodáno ke spotřebě jako pohonná 
hmota do členského státu, má dodavatel 
biopaliv možnost se rozhodnout, že místo 
finanční podpory či uznání vyplývajícího z 
jakékoli povinnosti či právních předpisů 
týkajících se biopaliv získá dostatek 
obchodovatelných kreditů za biopaliva v 
rozsahu jejich dodaného množství.
2. Za tímto účelem členské státy zajistí, 
aby na základě žádosti dodavatele biopaliv 
byl takovýto obchodovatelný kredit za 
biopaliva vydán. Podmínky pro 
obchodovatelný kredit za biopaliva jsou 
tyto:
a) obchodovatelný kredit za biopaliva 
odpovídá definované jednotce energie 
(např. 1 GJ); 
b) pro každý GJ biopaliv určených ke 
spotřebě jako pohonná hmota v členském 
státě se vydává nanejvýše jeden 
obchodovatelný kredit za biopaliva;
c) obchodovatelný kredit za biopaliva se 
nevydává pro biopaliva, která nesplňují 
kritéria udržitelnosti stanovená v článku 
15;
při vydávání obchodovatelného kreditu za 
biopaliva členský stát nepřipisuje dané 
množství souvisejících biopaliv k cíli v 
oblasti biopaliv, ani k jakýmkoli závazkům 
v oblasti biopaliv, a rovněž tyto biopaliva 
nezakládají nárok na získání jakékoli 
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finanční podpory na dotčeném trhu.
3. Členské státy zajistí, aby 
obchodovatelné kredity za biopaliva:
a) byly vydávány, převáděny a rušeny 
elektronickou cestou;
b) byly přesné, spolehlivé a zabezpečené 
proti podvodu;
c) obsahovaly dostačující informace, které 
umožní jejich náležitou správu a 
dohledatelnost, a jakékoli další dodatečné 
informace nezbytné pro dodržování 
vnitrostátních právních předpisů v oblasti 
biopaliv.
4. Členské státy uznají obchodovatelné 
kredity za biopaliva vydané jinými 
členskými státy v souladu s touto 
směrnicí. Jakékoli zamítnutí členského 
státu uznat obchodovatelné kredity za 
biopaliva musí být založeno na 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritériích.

Or. en

Odůvodnění

Systém záruk původu by měl být rozšířen na biopaliva v samostatném systému 
obchodovatelných kreditů, aby byla umožněna větší flexibilita, pokud jde o plnění cílů v
oblasti biopaliv, a aby se zamezilo zbytečnému fyzickému přemisťování biopaliv. Navrhovaný 
systém bude propojen se stávajícími regulačními opatřeními členských států na podporu 
biopaliv, jako jsou například závazky v oblasti biopaliv, a je postaven na harmonizaci 
stávajících systémů obchodovatelných kreditů za biopaliva, které již fungují ve větších 
členských státech EU.

Pozměňovací návrh 519
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
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Příslušné orgány a rejstříky záruk původu
1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:
a) vytvoření a vedení vnitrostátního 

rejstříku záruk původu;
b) vydávání záruk původu;
c) zaznamenávání všech převodů záruk 

původu;
d) rušení záruk původu;
e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného 
orgánu a zrušeny.
2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem, dodávkami anebo její 
distribucí.
3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu 
obsahuje záruky původu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých vnitrostátních závazných cílů. Na úspěšném 
rozvoji obnovitelných zdrojů energie v Evropě má zásluhu řádný a dobře navržený systém 
podpory a fungující správa. Členské státy si v této směrnici mohou svobodně zvolit odvětví, v 
němž chtějí dosáhnout největšího pokroku. Dodatečný mechanismus flexibility proto není 
potřebný. Záruky původu by měly proto i nadále odpovídat své definici ve směrnici
2001/77/ES pro účely zveřejňování původu elektřiny. 

Pozměňovací návrh 520
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a rejstříky záruk původu Vnitrostátní systémy podpory a 
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mechanismy flexibility
1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

1. Vnitrostátní systémy podpory energie z 
obnovitelných zdrojů představují 
nejvýznamnější způsob, jak dosáhnout 
splnění cílů popsaných v článku 3. 
Členské státy mají možnost si zvolit mezi 
různými systémy podpory energie 
z obnovitelných zdrojů.

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku záruk původu;
b) vydávání záruk původu; 
c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu;
d) rušení záruk původu;
e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného 
orgánu a zrušeny.
2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem, dodávkami anebo její 
distribucí.

2. Pro zvýšení pravděpodobnosti toho, že 
budou dosaženy jejich cíle a sníženy 
náklady, mohou členské stáy využít 
následujících mechanismů flexibility:
a) přenos statistických množství energie z 
obnovitelných zdrojů mezi členskými 
státy;
b) společné plnění cílů;
c) vytvoření společných systémů podpory.
Popis těchto mechanismů flexibility je 
uveden v následujících článcích. 

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu 
obsahuje záruky původu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku. 

Or. es

Odůvodnění

Systémy podpory využívání energie z obnovitelných zdrojů hrály rozhodující roli v tom, že 
tato energie dosáhla v rámci EU svého současného významu, a jsou pro budoucí rozvoj této 
energie zcela zásadní. Proto jim musí být v této směrnici věnována patřičná pozornost, 
zatímco v návrhu Komise hrály jen symbolickou roli. 
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Pozměňovací návrh 521
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a rejstříky záruk původu Statistické přenosy mezi členskými státy
1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

1Členské státy mohou provést opatření, 
která umožní statistický přenos 
specifikovaného množství energie z 
obnovitelných zdrojů z jednoho členského 
státu do druhého.Převáděné množství 
bude:

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku záruk původu;

a) odečteno od množství energie z 
obnovitelných zdrojů, jež se zohledňuje 
při posuzování souladu s požadavky 
článku 3 týkajícími se vnitrostátních cílů 
ze strany členského státu; a

b) vydávání záruk původu; b) přičteno k množství energie z 
obnovitelných zdrojů, jež se zohledňuje 
při posuzování souladu s požadavky 
článku 3 týkajícími se vnitrostátních cílů 
ze strany druhého členského státu;

c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu;
d) rušení záruk původu;
e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného 
orgánu a zrušeny.
2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem, dodávkami anebo její 
distribucí.

2. Opatření podle článku 1 mohou být 
platná po dobu jednoho roku či více let, 
musí být ale Komisi oznámena nejpozději 
do tří měsíců od uplynutí prvního roku, v 
němž vstoupila v platnost. 

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu 
obsahuje záruky původu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku.
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Or. en

Odůvodnění

Tento článek umožňuje statistický přenos energie z jednoho členského státu do druhého.  
Hlavním důvodem pro toto ustanovení je situace, kdy by členskému státu hrozilo, že překročí 
svůj cíl v roce 2020 a z tohoto důvodu by chtěl prodat své přebývající kredity jinému 
členskému státu. 

Mohlo by také dojít k tomu, že by si dva členské státy po vstupu této směrnice v platnost 
ujednaly dlouhodobou dohodu o statistickém přenosu určitého množství energie v každém 
roce až do roku 2020.  Zablokování takovéto dohody by záviselo na jejích podmínkách.

Pozměňovací návrh 522
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a rejstříky záruk původu Statistické přenosy mezi členskými státy
1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

1. Členské státy mohou provést opatření, 
která umožní statistický přenos 
specifikovaného množství energie z 
obnovitelných zdrojů z jednoho členského 
státu do druhého. Převáděné množství 
bude:

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku záruk původu;

a) odečteno od množství energie z 
obnovitelných zdrojů, jež se zohledňuje 
při posuzování souladu s požadavky 
článku 3 týkajícími se vnitrostátních cílů
ze strany členského státu;  a

b) vydávání záruk původu; b) přičteno k množství energie z 
obnovitelných zdrojů, jež se zohledňuje 
při posuzování souladu s požadavky 
článku 3 týkajícími se vnitrostátních cílů 
ze strany druhého členského státu;

c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu;
d) rušení záruk původu;
e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného 
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orgánu a zrušeny.
2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem, dodávkami anebo její 
distribucí.

2. Opatření podle článku 1 mohou být 
platná po dobu jednoho roku či více let, 
musí být ale Komisi oznámena nejpozději 
do tří měsíců od uplynutí prvního roku, v 
němž vstoupila v platnost. 

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu 
obsahuje záruky původu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku.

Or. xm

Odůvodnění

Ukázalo se, že původní návrh týkající se obchodování se zárukami je přehnaně byrokratický a 
znevýhodňuje země, jež podporují obnovitelné zdroje prostřednictvím systému výkupu.  Návrh 
by také mohl vyvolat obavy, že jeho prováděním by došlo k porušení právních předpisů EU. 
Nový návrh sleduje stejné cíle jako původní návrh Komise v oblasti obchodování se zárukami 
původu, tj. umožňuje členským státům mezi sebou flexibilně převádět své cíle, zároveň však 
neohrožuje vnitrostátní systémy podpory a umožňuje členským státům sledovat plnění svých 
cílů. 

Pozměňovací návrh 523
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a rejstříky záruk původu Příslušné orgány a rejstříky záruk původu a 
obchodovatelných kreditů za biopaliva

1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku záruk původu;

a) vytvoření a vedení vnitrostátních 
rejstříků záruk původu a 
obchodovatelných kreditů za biopaliva;

b) vydávání záruk původu; b) vydávání záruk původu a 
obchodovatelných kreditů za biopaliva;

c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu;

c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu a obchodovatelných kreditů za 
biopaliva;
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d) rušení záruk původu; d) rušení záruk původu a 
obchodovatelných kreditů za biopaliva;

e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného orgánu 
a zrušeny.

e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu a obchodovatelných kreditů za 
biopaliva, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného orgánu 
a zrušeny.

2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem, dodávkami anebo její 
distribucí.

2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem s ní, jejími dodávkami anebo její 
distribucí, s výrobou biopaliv,s 
obchodováním s pohonnými hmotami, ani 
s jejich dodávkami či distribucí. 

Vnitrostátní rejstřík záruk původu 
obsahuje záruky původu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku.

Vnitrostátní rejstříky záruk původu a 
obchodovatelných kreditů za biopaliva
obsahují záruky původu a obchodovatelné 
kredity za paliva držené každou osobou. 
Záruka původu/obchodovatelný kredit za 
biopaliva je v danou dobu registrován 
pouze v jednom rejstříku.

Or. en

Odůvodnění

Systém záruk původu by měl být rozšířen na biopaliva v samostatném systému 
obchodovatelných kreditů, aby byla umožněna větší flexibilita, pokud jde o plnění cílů v 
oblasti biopaliv, a aby se zamezilo zbytečnému fyzickému přemisťování biopaliv. Navrhovaný 
systém bude propojen se stávajícími regulačními opatřeními členských států na podporu 
biopaliv, jako jsou například závazky v oblasti biopaliv, a je postaven na harmonizaci 
stávajících systémů obchodovatelných kreditů za biopaliva, které již fungují ve větších 
členských státech EU.

Pozměňovací návrh 524
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

a) vytvoření a vedení vnitrostátního a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
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rejstříku záruk původu; rejstříku osvědčení;
aa) zaznamenávání všech zařízení, pro 
něž byly v souladu s touto směrnicí vydány 
záruky původu a potvrzení o přenosu;

b) vydávání záruk původu; b) vydávání záruk původu a potvrzení o 
přenosu;

ba) u každého zařízení uvedeného v písm. 
aa) zaznamenávání typu a výše veškeré 
investiční podpory nezbytné pro jeho 
technický provoz, která mu byla přidělena 
po vstupu tohoto nařízení v platnost,

c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu;

c) zaznamenávání všech převodů 
osvědčení,

d) rušení záruk původu; d) rušení osvědčení,
e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného orgánu 
a zrušeny.

e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu a potvrzení o přenosu, které byly 
vydány, převedeny na příslušný orgán 
anebo z příslušného orgánu a zrušeny.

Or. de

Odůvodnění

Úkoly příslušného orgánu by měly být podrobněji specifikovány a měly by zahrnovat i 
zařízení, pro něž byly vydána osvědčení a jimž byla přidělena investiční podpora.

Pozměňovací návrh 525
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán pro záruky původu a případně pro 
potvrzení o započítání přenosu, který bude 
provádět tyto úkony:

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku záruk původu;

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku;

b) vydávání záruk původu; b) vydávání;
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c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu;

c) zaznamenávání všech převodů;

d) rušení záruk původu; d) rušení;

e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného orgánu 
a zrušeny.

e) vydávání výroční zprávy o počtu, ve 
kterém byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného orgánu 
a zrušeny.

Or. en

Pozměňovací návrh 526
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – návětí

1. Každý členský stát určí jeden                         
příslušný orgán, který bude provádět tyto
úkony:

(Netýká se českého znění)

Or. sl

Pozměňovací návrh 527
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aby se zabránilo dvojímu vydávání 
záruk, mohou být záruky vydávány pouze 
v rejstříku státu, v němž je umístěno 
příslušné zařízení.V případě zařízení, 
která jsou umístěna na území více než 
jednoho členského státu, musí dané 
členské státy zajistit, že při vydávání záruk 
nedojde ke zdvojení.  

Or. de
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Odůvodnění

Objasnění s cílem zamezit zdvojování při vydávání záruk.

Pozměňovací návrh 528
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Každý provozovatel má v rejstříku 
osvědčení svůj účet. Provozovatelé 
zařízení ve více než jednom členském státě 
mají účet v každém z příslušných 
vnitrostátních rejstříků.V každém 
rejstříku je rovněž zřízen účet vedený na 
jméno daného členského státu.
Dodavatelé a spotřebitelé mohou o 
otevření účtu požádat.
Každý provozovatel zařízení vyrábějícího 
energii z obnovitelných zdrojů má právo 
nahlédnout do rejstříku osvědčení a 
prohlédnout si záruky, které byly vydány s 
ohledem na jeho zařízení.Toto 
provozovatelům umožní, aby prokázali, že 
energie vyráběná v jejich zařízení, pochází 
z obnovitelných zdrojů.

Or. de

Odůvodnění

Tato změna poskytuje podrobnější informace o rejstříku osvědčení: účet má být otevřen pro 
každého provozovatele zařízení, na dobrovolném základě pak i pro dodavatele a spotřebitele 
energie.
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Pozměňovací návrh 529
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 c a d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Okamžitě po vydání osvědčení jsou ve 
vnitrostátním rejstříku osvědčení 
příslušné záruky původu přičteny na účet 
provozovatele, v jehož zařízeních byla 
energie vyrobena. 
1d. Okamžitě po vydání osvědčení jsou na 
účet daného členského státu ve 
vnitrostátním rejstříku osvědčení přičtena 
příslušná potvrzení o přenosu. 

Or. de

Odůvodnění

Potvrzení o přenosu má členským státům sloužit jako prokázání jejich podílu na využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, přičemž záruka původu je prokázání původu výrobcem 
energie, jejím dodavatelem a spotřebitelem.

Pozměňovací návrh 530
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem, dodávkami anebo její 
distribucí.

2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem, dodávkami, distribucí anebo 
jejím přenosem.

Or. sl
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Pozměňovací návrh 531
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem, dodávkami anebo její 
distribucí.

2. Příslušný orgán neprovádí žádné 
činnosti související s výrobou energie, 
obchodem, dodávkami anebo její 
distribucí, ani s nimi není žádným 
způsobem spojen. 

Or. en

Odůvodnění

Vydávající orgány jsou zpravidla regulační orgány (60 %), v současnosti ale 30 % 
vydávajících orgánů tvoří provozovatelé přenosových soustav, což by mohlo vést ke střetu 
zájmů.

Pozměňovací návrh 532
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu 
obsahuje záruky původu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku.

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu a 
potvrzení o započítání přenosu, pokud se 
zakládají na flexibilních nástrojích, jak to 
stanoví čl. 9 odst. 1b písm. a) nebo písm. 
c), obsahuje záruky původu a potvrzení 
o započítání přenosu držené každou 
osobou. Jakákoli záruka původu či 
potvrzení o započítání přenosu se v danou 
dobu registruje pouze v jednom rejstříku.

Or. en

Odůvodnění

Za záruky původu, a pokud se k nim na základě dobrovolnosti členské státy rozhodnou, i za 
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potvrzení o započítání přenosu, by měl být odpovědný jediný příslušný orgán.

Pozměňovací návrh 533
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu 
obsahuje záruky původu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku.

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu 
obsahuje záruky původu či potvrzení o 
přenosu držené každou osobou. Záruka 
původu či potvrzení o přenosu se v danou 
dobu registruje pouze v jednom rejstříku.

Or. de

Odůvodnění

Potvrzení o přenosu má členským státům sloužit jako prokázání jejich podílu na využívání 
energie z obnovitelných zdrojů, přičemž záruka původu je prokázání původu výrobcem 
energie, jejím dodavatelem a spotřebitelem.

Pozměňovací návrh 534
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise jmenuje ústředního správce, 
který představuje styčný bod mezi 
jednotlivými rejstříky osvědčení.
Prostřednictvím ústředního správce jsou 
převáděny osvědčení
a) mezi členskými státy,
b) mezi osobami v různých členských 
státech,
c) mezi členským státem a osobami v 
jiném členském státě.
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Ústřední správce vypracovává výroční 
zprávu o převodech mezi jednotlivými 
rejstříky osvědčení.

Or. de

Odůvodnění

S cílem zajistit hladkou spolupráci mezi vnitrostátními rejstříky je třeba zřídit funkci 
ústředního správce. 

Pozměňovací návrh 535
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. S ohledem na provádění této směrnice 
vydá Komise nařízení o standardizovaném 
a bezpečném systému registrace 
osvědčení, jenž budou tvořit 
standardizované elektronické databanky 
se společnými položkami údajů s cílem 
dohledat vydávání, vlastnictví, převod a 
zrušení záruk původu a potvrzení o 
přenosu, zabezpečit přístup veřejnosti a 
patřičnou důvěrnost údajů a rovněž 
zajistit, že nedojde k žádným přenosům, 
jež by nebyly v souladu s požadavky této 
směrnice. Toto nařízení se přijme v 
souladu s postupem uvedeným v čl. 21 
odst. 3.

Or. de

Odůvodnění

Technické podrobnosti systému rejstříků osvědčení by měla stanovit Komise v rámci postupu 
projednávání ve výborech. 
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Pozměňovací návrh 536
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3c. Osoby či členské státy mohou v 
souladu s touto směrnicí převádět záruky 
původu nebo potvrzení o přenosu v jejich 
vlastnictví či žádat o jejich zrušení.

Or. de

Odůvodnění

Vyjasnění.
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