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Pozměňovací návrh 537
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8 vypouští se
Předkládání záruk původu ke zrušení
1. Záruka původu odpovídající dané 
jednotce energie se předkládá ke zrušení 
příslušnému orgánu určenému v souladu 
s článkem 7, pokud:
(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
získá podporu v podobě platby za výkupní 
cenu, platby prémií, snížení daní anebo 
plateb vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se 
záruka předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který zavedl 
daný program podpory;
(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
zohlední za účelem posouzení souladu 
subjektu se závazkem k obnovitelné 
energii, přičemž v tomto případě se záruka 
původu předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který stanovil 
daný závazek; nebo
(c) dodavatel nebo spotřebitel energie si 
zvolí záruku původu s cílem prokázat 
podíl anebo množství obnovitelné energie 
ve své skladbě zdrojů energie, aniž by se 
domáhal čerpání výhod režimu podpory 
podle písm. a) a b); v tomto případě se 
záruka původu předloží příslušnému 
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orgánu určenému členským státem, ve 
kterém je energie v dané skladbě zdrojů 
energie spotřebována.
2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b):
(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby 
z obnovitelných zdrojů energie z téhož 
zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu. 
3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých závazných vnitrostátních cílů. Úspěšný rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v Evropě je přičítán především řádnému a dobře navrženému 
vnitrostátnímu režimu podpory a fungující správě. Členské státy si v této směrnici mohou 
svobodně zvolit odvětví, na němž chtějí pracovat nejvíce. Dodatečný mechanismus pružnosti 
proto není potřebný. Záruka původu by tedy měla být i nadále definována jako ve směrnici 
2001/77/ES pro účely zveřejňování informací o elektřině.

Pozměňovací návrh 538
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkládání záruk původu ke zrušení Společné projekty mezi členskými státy
1. Záruka původu odpovídající dané 
jednotce energie se předkládá ke zrušení 
příslušnému orgánu určenému v souladu 
s článkem 7, pokud:

1. Dva nebo více členských států mohou 
uskutečňovat společné projekty.

(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
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výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
získá podporu v podobě platby za výkupní 
cenu, platby prémií, snížení daní anebo 
plateb vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se 
záruka předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který zavedl 
daný program podpory;
(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
zohlední za účelem posouzení souladu 
subjektu se závazkem k obnovitelné 
energii, přičemž v tomto případě se záruka 
původu předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který stanovil 
daný závazek; nebo
(c) dodavatel nebo spotřebitel energie si 
zvolí záruku původu s cílem prokázat 
podíl anebo množství obnovitelné energie 
ve své skladbě zdrojů energie, aniž by se 
domáhal čerpání výhod režimu podpory 
podle písm. a) a b); v tomto případě se 
záruka původu předloží příslušnému 
orgánu určenému členským státem, ve 
kterém je energie v dané skladbě zdrojů 
energie spotřebována.
2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b):

2. Členské státy informují Komisi 
o množství energie vyrobené zařízeními na 
svém území nebo ve třetí zemi v souladu 
s čl. 5 odst. 9, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost nebo byla rekonstruována kvůli 
zvýšení kapacity a která byla postavena 
jako výsledek společných projektů podle 
odstavce 1. Oznámené množství energie se 
pokládá za příspěvek k vnitrostátnímu cíli 
jiného členského státu pro účely 
posouzení dodržování článku 3.

(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby 
z obnovitelných zdrojů energie z téhož 
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zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu. 
3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

3. Oznámení členských států:

a) popíše navrhované zařízení nebo označí 
rekonstruované zařízení;
b) specifikuje podíl nebo množství 
elektřiny nebo vytápění či chlazení 
vyrobených zařízením, které mají být 
pokládány za příspěvek k vnitrostátním 
cílům jiného členského státu;
c) určí členský stát, v jehož prospěch se 
oznámení činí;
d) specifikuje období, během něhož se má 
vyrobená energie pokládat za příspěvek 
k vnitrostátním cílům jiného členského 
státu.
4. Období specifikované v odst. 3 písm. d) 
se vyjadřuje v celých kalendářních rocích 
a smí překročit rok 2020.
5. Oznámení učiněné podle tohoto článku 
nelze měnit ani od něj nelze odstoupit bez 
souhlasu členského státu, který oznámení 
činí, a členského státu určeného podle 
odst. 3 písm. c).

Or. en

Odůvodnění

Tento článek poskytuje členských státům možnost započítat do svých cílů část nebo všechnu 
obnovitelnou energii vyrobenou nově rekonstruovanými zařízeními využívajícími 
obnovitelných zdrojů v jiném členském státě . Aby k tomu mohlo dojít, je nezbytná dohoda 
hostitelského členského státu i přijímajícího členského státu a tato dohoda musí být oznámena 
Komisi spolu s podmínkami dohody stanovenými v oznámení.
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Pozměňovací návrh 539
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkládání záruk původu ke zrušení Společné projekty mezi členskými státy
1. Záruka původu odpovídající dané 
jednotce energie se předkládá ke zrušení 
příslušnému orgánu určenému v souladu 
s článkem 7, pokud:

1. Dva nebo více členských států mohou 
uskutečňovat společné projekty.

(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
získá podporu v podobě platby za výkupní 
cenu, platby prémií, snížení daní anebo 
plateb vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se 
záruka předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který zavedl 
daný program podpory;
(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
zohlední za účelem posouzení souladu 
subjektu se závazkem k obnovitelné 
energii, přičemž v tomto případě se záruka 
původu předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který stanovil 
daný závazek; nebo
(c) dodavatel nebo spotřebitel energie si 
zvolí záruku původu s cílem prokázat 
podíl anebo množství obnovitelné energie 
ve své skladbě zdrojů energie, aniž by se 
domáhal čerpání výhod režimu podpory 
podle písm. a) a b); v tomto případě se 
záruka původu předloží příslušnému 
orgánu určenému členským státem, ve 
kterém je energie v dané skladbě zdrojů 
energie spotřebována.
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2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b):

2. Členské státy informují Komisi 
o množství energie vyrobené zařízeními na 
svém území nebo ve třetí zemi v souladu 
s čl. 5 odst. 9, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost nebo byla rekonstruována kvůli 
zvýšení kapacity a která byla postavena 
jako výsledek společných projektů podle 
odstavce 1. Oznámené množství energie se 
pokládá za příspěvek k vnitrostátnímu cíli 
jiného členského státu pro účely 
posouzení dodržování článku 3.

(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby 
z obnovitelných zdrojů energie z téhož 
zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu. 
3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

3. Oznámení členských států:

a) popíše navrhované zařízení nebo označí 
rekonstruované zařízení;
b) specifikuje podíl nebo množství 
elektřiny nebo vytápění či chlazení 
vyrobených  zařízením, které mají být 
pokládány za příspěvek k vnitrostátním 
cílům jiného členského státu;
c) určí členský stát, v jehož prospěch se 
oznámení činí;
d) specifikuje období, během něhož se má 
vyráběná energie pokládat za příspěvek 
k vnitrostátním cílům jiného členského 
státu.
4. Období specifikované v odst. 3 písm. d) 
se vyjadřuje v celých kalendářních rocích 
a může překročit rok 2020.
5. Oznámení učiněné podle tohoto článku 
nelze měnit ani od něj nelze odstoupit bez 
společného souhlasu členského státu, 
který oznámení činí, a členského státu 
určeného podle odst. 3 písm. c).
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Or. en

Odůvodnění

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný 
a znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.

Pozměňovací návrh 540
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Předkládání záruk původu ke zrušení Statistické převody mezi členskými státy
1. Záruka původu odpovídající dané 
jednotce energie se předkládá ke zrušení 
příslušnému orgánu určenému v souladu 
s článkem 7, pokud:

1. Členské státy mohou přijmout opatření 
pro statistický převod specifikovaného 
množství energie z obnovitelných zdrojů, 
které má být převedeno z jednoho 
členského státu do druhého. Převáděné 
množství:

(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
získá podporu v podobě platby za výkupní 
cenu, platby prémií, snížení daní anebo 
plateb vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se 
záruka předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který zavedl 
daný program podpory;

(a) se odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje při posuzování souladu 
členského státu s požadavky článku 3 
týkajícími se vnitrostátních cílů a

(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
zohlední za účelem posouzení souladu 

(b) přičte se k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, které se 
zohledňuje při posuzování souladu jiného 
členského státu s požadavky článku 3 
týkajícími se vnitrostátních cílů. 
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subjektu se závazkem k obnovitelné 
energii, přičemž v tomto případě se záruka 
původu předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který stanovil 
daný závazek; nebo
(c) dodavatel nebo spotřebitel energie si 
zvolí záruku původu s cílem prokázat 
podíl anebo množství obnovitelné energie 
ve své skladbě zdrojů energie, aniž by se 
domáhal čerpání výhod režimu podpory 
podle písm. a) a b); v tomto případě se 
záruka původu předloží příslušnému 
orgánu určenému členským státem, ve 
kterém je energie v dané skladbě zdrojů 
energie spotřebována.
2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b):

2. Opatření podle odstavce 1 mohou mít 
účinnost nejméně jeden rok. Budou 
sdělena Komisi nejpozději 3 měsíce po 
konci prvního roku, v němž nabudou 
účinnosti.

(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby 
z obnovitelných zdrojů energie z téhož 
zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu. 
3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

Or. en

Pozměňovací návrh 541
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Záruka původu odpovídající dané 
jednotce energie se předkládá ke zrušení 
příslušnému orgánu určenému v souladu 

1. Cílový prvek záruky původu 
odpovídající dané jednotce energie se 
předkládá ke zrušení příslušnému orgánu 
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s článkem 7, pokud: určenému v souladu s článkem 7, pokud:

Or. en

Odůvodnění

Znění by mělo být objasněno a mělo by výslovně zdůraznit, že jestliže byl cílový prvek záruky 
původu zrušen (např. protože zařízení dostalo nějakou formu podpory), neznamená to zrušení 
druhých prvků záruky původu (osvědčení o výrobě / uvedení skladby pohonných hmot),
s nimiž lze i nadále obchodovat samostatně.

Pozměňovací návrh 542
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie v elektrárně 
s kapacitou nejméně 5 MWth získá 
podporu v podobě platby za výkupní cenu, 
platby prémií, snížení daní anebo plateb 
vyplývajících z výzev k předložení nabídek, 
přičemž v tomto případě se záruka předloží 
příslušnému orgánu určenému členským 
státem, který zavedl daný program 
podpory;

(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie v elektrárně 
s kapacitou nejméně 5 MWth získá 
podporu z režimu podpory definovaného 
v odst. 2 písm. h), přičemž v tomto případě 
se záruka předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který zavedl 
daný program podpory;

Or. en

Odůvodnění

Návrh směrnice obsahuje definici pojmu „režim podpory“ v čl. 2 písm. h), kdežto v čl. 8 odst. 
1 písm. a) je odlišná definice, a bylo by tedy vhodné zajistit, aby byly konzistentní.
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Pozměňovací návrh 543
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výroba jednotky energie z 
obnovitelných zdrojů energie anebo výroba 
jednotky vytápění nebo chlazení z 
obnovitelných zdrojů energie v elektrárně s 
kapacitou nejméně 5 MWth získá podporu 
v podobě platby za výkupní cenu, platby 
prémií, snížení daní anebo plateb 
vyplývajících z výzev k předložení nabídek, 
přičemž v tomto případě se záruka předloží 
příslušnému orgánu určenému členským 
státem, který zavedl daný program 
podpory;

(a) výroba jednotky energie z 
obnovitelných zdrojů energie anebo výroba 
jednotky vytápění nebo chlazení z 
obnovitelných zdrojů energie v elektrárně s 
kapacitou nejméně 5 MWth získá podporu 
z režimu podpory definovaného v čl. 2 
písm. h), přičemž v tomto případě se 
záruka předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který zavedl 
daný program podpory;

Or. sl

Pozměňovací návrh 544
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
získá podporu v podobě platby za výkupní 
cenu, platby prémií, snížení daní anebo 
plateb vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se záruka 
předloží příslušnému orgánu určenému 
členským státem, který zavedl daný 
program podpory;

(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie získá 
podporu v podobě platby za výkupní cenu, 
platby prémií, snížení daní anebo plateb 
vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se záruka 
předloží příslušnému orgánu určenému 
členským státem, který zavedl daný 
program podpory;

Or. en
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Odůvodnění

Jestliže byl cílový prvek záruky původu zrušen (např. protože zařízení dostalo nějakou formu 
podpory), neznamená to zrušení druhých prvků záruky původu (osvědčení o výrobě / uvedení 
skladby pohonných hmot), s nimiž lze i nadále obchodovat samostatně.

Pozměňovací návrh 545
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výroba jednotky energie z 
obnovitelných zdrojů energie anebo výroba 
jednotky vytápění nebo chlazení z 
obnovitelných zdrojů energie v elektrárně s 
kapacitou nejméně 5 MWth získá podporu 
v podobě platby za výkupní cenu, platby 
prémií, snížení daní anebo plateb 
vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se záruka 
předloží příslušnému orgánu určenému 
členským státem, který zavedl daný 
program podpory;

(a) výroba jednotky energie z 
obnovitelných zdrojů energie anebo výroba 
jednotky vytápění nebo chlazení z 
obnovitelných zdrojů energie v elektrárně 
s kapacitou nejméně 1 MWth získá 
podporu v podobě platby za výkupní cenu, 
platby prémií, snížení daní anebo plateb 
vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se záruka 
předloží příslušnému orgánu určenému 
členským státem, který zavedl daný 
program podpory;

Or. de

Odůvodnění

Hranice 5 MWth pro certifikaci tepelných zařízení je příliš vysoká a měla by se snížit na 
1 MWth. 

Pozměňovací návrh 546
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 

(a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
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výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie v elektrárně 
s kapacitou nejméně 5 MWth získá 
podporu v podobě platby za výkupní cenu, 
platby prémií, snížení daní anebo plateb 
vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se záruka 
předloží příslušnému orgánu určenému 
členským státem, který zavedl daný 
program podpory;

výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie v elektrárně 
s kapacitou nejméně 5 MWth získá 
podporu v podobě platby za výkupní cenu, 
platby prémií, snížení daní, zelených 
certifikátů anebo plateb vyplývajících 
z výzev k předložení nabídek, přičemž 
v tomto případě se záruka předloží 
příslušnému orgánu určenému členským 
státem, který zavedl daný program 
podpory;

Or. en

Odůvodnění

Podle systému používaného v severských zemích jsou zelené certifikáty a povolené státní 
dotace metodou, kterou je možno si zvolit na rozdíl od německé alternativy výkupních sazeb. 
Oba systémy se posuzují jako dobře fungující a měly a jejich paralelní existence by měly být i 
nadále umožněna.

Pozměňovací návrh 547
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
zohlední za účelem posouzení souladu 
subjektu se závazkem k obnovitelné 
energii, přičemž v tomto případě se záruka 
původu předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který stanovil 
daný závazek; nebo

vypouští se

Or. en



AM\730537CS.doc 15/125 PE409.384v01-00

CS

Odůvodnění

Návrh směrnice obsahuje definici pojmu „režim podpory“ v čl. 2 písm. h), kdežto  v čl. 8 odst. 
1 písm. a) je odlišná definice, a bylo by tedy vhodné zajistit, aby byly konzistentní.

Pozměňovací návrh 548
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWth
zohlední za účelem posouzení souladu 
subjektu se závazkem k obnovitelné 
energii, přičemž v tomto případě se záruka 
původu předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který stanovil 
daný závazek; nebo

(b) se jednotka energie vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie zohlední za 
účelem posouzení souladu subjektu se 
závazkem k obnovitelné energii, přičemž 
v tomto případě se záruka původu předloží 
příslušnému orgánu určenému členským 
státem, který stanovil daný závazek;

Or. en

Odůvodnění

Jestliže byl cílový prvek záruky původu zrušen (např. protože zařízení dostalo nějakou formu 
podpory), neznamená to zrušení druhých prvků záruky původu (osvědčení o výrobě / uvedení 
skladby pohonných hmot), s nimiž lze i nadále obchodovat samostatně.

Pozměňovací návrh 549
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) se jednotka elektřiny vyrobená z 
obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 

(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
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z obnovitelných zdrojů energie v elektrárně 
s kapacitou nejméně 5 MWth zohlední za 
účelem posouzení souladu subjektu se 
závazkem k obnovitelné energii, přičemž v 
tomto případě se záruka původu předloží 
příslušnému orgánu určenému členským 
státem, který stanovil daný závazek; nebo

z obnovitelných zdrojů energie v elektrárně 
s kapacitou nejméně 1 MWth zohlední za 
účelem posouzení souladu subjektu se 
závazkem k obnovitelné energii, přičemž 
v tomto případě se záruka původu předloží 
příslušnému orgánu určenému členským 
státem, který stanovil daný závazek; nebo

Or. de

Odůvodnění

Hranice 5 MWth pro certifikaci tepelných zařízení je příliš vysoká a měla by se snížit na 1 
MWth. 

Pozměňovací návrh 550
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie v elektrárně 
s kapacitou nejméně 5 MWth zohlední za 
účelem posouzení souladu subjektu se 
závazkem k obnovitelné energii, přičemž 
v tomto případě se záruka původu předloží 
příslušnému orgánu určenému členským 
státem, který stanovil daný závazek; nebo

(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie v elektrárně 
s kapacitou nejméně 5 MWth zohlední za 
účelem posouzení souladu subjektu se 
závazkem k obnovitelné energii, v případě, 
že je splnění povinností povoleno 
prostřednictvím záruky původu, přičemž 
v tomto případě se záruka původu předloží 
příslušnému orgánu určenému členským 
státem, který stanovil daný závazek; nebo

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je umožnit trvalý rozvoj severského systému a umožnit 
dlouhodobé investice do alternativních zdrojů obnovitelné energie.
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Pozměňovací návrh 551
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) dodavatel nebo spotřebitel energie si 
zvolí záruku původu s cílem prokázat 
podíl anebo množství obnovitelné energie 
ve své skladbě zdrojů energie, aniž by se 
domáhal čerpání výhod režimu podpory 
podle písm. a) a b); v tomto případě se 
záruka původu předloží příslušnému 
orgánu určenému členským státem, ve 
kterém je energie v dané skladbě zdrojů 
energie spotřebována.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Znění by mělo být objasněno a mělo by výslovně zdůraznit, že jestliže byl cílový prvek záruky 
původu zrušen (např. protože zařízení dostalo nějakou formu podpory), neznamená to zrušení 
druhých prvků záruky původu (osvědčení o výrobě / uvedení skladby pohonných hmot), 
s nimiž lze i nadále obchodovat samostatně.

Pozměňovací návrh 552
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Prvky záruky původu týkající se 
osvědčení o výrobě / uvedení skladby 
pohonných hmot dané jednotky energie se 
předkládají ke zrušení příslušnému 
orgánu určenému v souladu s článkem 7, 
pokud dodavatel nebo spotřebitel energie 
využije záruku původu s cílem prokázat 
podíl anebo množství obnovitelné energie 
ve své skladbě zdrojů energie; v takovém 
případě se záruka původu předloží 
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příslušnému orgánu určenému členským 
státem, ve kterém je energie v dané 
skladbě zdrojů energie spotřebována.
Tyto dva prvky záruky původu lze zrušit 
nezávisle na sobě a zrušení cílového prvku 
nemá dopad na ostatní prvky, které lze 
i nadále samostatně převádět.

Or. en

Odůvodnění

Znění by mělo být objasněno a mělo by výslovně zdůraznit, že jestliže byl cílový prvek záruky 
původu zrušen (např. protože zařízení dostalo nějakou formu podpory), neznamená to zrušení 
druhých prvků záruky původu (osvědčení o výrobě / uvedení skladby pohonných hmot), 
s nimiž lze i nadále obchodovat samostatně.

Pozměňovací návrh 553
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Prvky záruky původu osvědčení 
o výrobě / uvedení skladby pohonných 
hmot dané jednotky energie se předkládá 
ke zrušení příslušnému orgánu určenému 
v souladu s článkem 7, pokud dodavatel 
nebo spotřebitel energie využije záruku 
původu s cílem prokázat podíl anebo 
množství obnovitelné energie ve své 
skladbě zdrojů energie; v takovém případě 
se záruka původu předloží příslušnému 
orgánu určenému členským státem, ve 
kterém je energie v dané skladbě zdrojů 
energie spotřebována.
Tyto dva prvky záruky původu lze zrušit 
nezávisle na sobě a zrušení cílového prvku 
nemá dopad na ostatní prvky, které lze 
i nadále samostatně převádět.

Or. en
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Odůvodnění

Protože záruka původu by měla mít dva prvky, které mohou být předmětem různých transakcí, 
je třeba, aby se to odrazilo v pravidlech pro jejich zrušení.

Pozměňovací návrh 554
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b):

vypouští se

(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby z 
obnovitelných zdrojů energie z téhož 
zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu.

Or. de

Odůvodnění

Omezit účastníka trhu v možnostech volby není slučitelné s účinně fungujícím trhem pro 
obchodování se zárukami původu. Zejména přiřazení všech záruk původu jednomu a témuž 
zařízení na základě jeho celkové životnosti (“lock-in clause”) není slučitelné s cíli likvidního 
trhu pro obchodování. Totéž platí pro scházející možnost bankingu (převodu do dalšího 
období ), která vyplývá z čl. 8 odst. 3 původní verze.

Pozměňovací návrh 555
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 

vypouští se
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odst. 1 písm. a) nebo písm. b):
(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby z 
obnovitelných zdrojů energie z téhož 
zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu.

Or. it

Odůvodnění

Skutečnost, že záruky původu vztahující se na dané zařízení se musí používat po celou dobu 
provozu tohoto zařízení ve stejném členském státě znamená pro provozovatele, že mají 
z hlediska trhu menší možnost volby. Vylučuje to možnost používat záruky původu vztahující 
se k zařízení, které již nejsou potřebné, ke splnění vnitrostátních cílů. Jelikož se zde jedná o 
tento případ, bude z hlediska členských států i provozovatelů možnost převodu záruk původu z 
jedné země do druhé ještě více omezena.

Pozměňovací návrh 556
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b):

vypouští se

(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby 
z obnovitelných zdrojů energie z téhož 
zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění by znamenalo, že výrobci energie z obnovitelných zdrojů vyvážející energii 
z jednoho členského státu do druhého by byli nuceni poskytovat dodávky do tohoto členského 
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státu po celou dobu provozu daného zařízení. Pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů by 
toto pravidlo bylo příliš přísné a fungovalo by zcela proti vytvoření funkčního a účinného trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 557
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b):

vypouští se

(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby 
z obnovitelných zdrojů energie z téhož 
zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění by znamenalo, že výrobci energie z obnovitelných zdrojů vyvážející energii 
z jednoho členského státu do druhého by byli nuceni poskytovat dodávky do tohoto členského 
státu po celou dobu provozu daného zařízení. Pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů by 
toto pravidlo bylo příliš přísné a fungovalo by zcela proti vytvoření funkčního a účinného trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 558
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b):

vypouští se
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(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby 
z obnovitelných zdrojů energie z téhož 
zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek, aby „veškerá budoucí výroba“ byla vázaná na současný (výkupní) režim podpory 
vytváří zbytečnou překážku pro budoucí harmonizaci režimů podpory. 

Pozměňovací návrh 559
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
záruk původu příslušnému orgánu podle 
odst. 1 písm. a) nebo písm. b):

vypouští se

(a) požádá o záruky původu v souladu s čl. 
6 odst. 1 u veškeré budoucí výroby z 
obnovitelných zdrojů energie z téhož 
zařízení;
(b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu.

Or. de

Odůvodnění

Podle zde navržených změn je rušení záruk původu pro podporovaná zařízení bezpředmětné.
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Pozměňovací návrh 560
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy, které chtějí vytvořit 
společný trh se zárukami původu se 
mohou rozhodnout tento odstavec 
neuplatňovat.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění by znamenalo, že výrobci energie z obnovitelných zdrojů vyvážející energii 
z jednoho členského státu do druhého by byli nuceni poskytovat dodávky do tohoto členského 
státu po celou dobu provozu daného zařízení. Pro výrobce energie z obnovitelných zdrojů by 
toto pravidlo bylo příliš přísné a fungovalo by zcela proti vytvoření funkčního a účinného trhu 
s energií z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 561
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud je osvědčení o započítání 
převodu zrušeno, zahrne se energie, která 
je zde uvedena, do hodnocení plnění 
požadavků, které se vztahují k národním 
cílům, uvedených v této směrnici podle 
čl. 10 písm. b).

Or. de

Odůvodnění

Zatímco záruka původu slouží jako doklad pro výrobce, dodavatele a spotřebitele energie, je 
osvědčení o započítání převodu dokladem o podílu obnovitelné energie, kterým se vykazuje 
členský stát.
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Pozměňovací návrh 562
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Omezit účastníka trhu v možnostech volby není slučitelné s účinně fungujícím trhem pro 
obchodování se zárukami původu. Zejména přiřazení všech záruk původu jednomu a témuž 
zařízení na základě jeho celkové životnosti (“lock-in clause”) není slučitelné s cíli 
obchodování na likvidním trhu. Totéž platí pro scházející možnost bankingu (převodu do 
dalšího období ), která vyplývá z čl. 8 odst. 3 původní verze.

Pozměňovací návrh 563
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V ideálním případě by záruka původu měla mít neomezenou dobu platnosti. V praxi je možná 
třeba její platnost omezit, ale v žádném případě nesmí činit pouze jeden rok. To by vážně 
omezilo možnosti výrobců energie z obnovitelných zdrojů prodávat záruky původu na trhu.
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Pozměňovací návrh 564
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

V režimu podpory založeném na obchodování se zárukami původu by to vážně narušilo 
fungování trhu.

Pozměňovací návrh 565
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

3. Záruky původu se musí předložit 
příslušnému orgánu ke zrušení nejpozději 
do dvou let po jejich vydání.

Or. de

Odůvodnění

Lhůta pro předložení by se měla z důvodu flexibility prodloužit na dva roky. 
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Pozměňovací návrh 566
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynuly více než dva roky od jejich 
vydání.

Or. en

Odůvodnění

V ideálním případě by záruka původu měla mít neomezenou dobu platnosti. V praxi je možná 
třeba její platnost omezit, ale v žádném případě nesmí činit pouze jeden rok. To by vážně 
omezilo možnosti výrobců energie z obnovitelných zdrojů prodávat záruky původu na trhu.

Pozměňovací návrh 567
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynul více než jeden rok od jejich 
vydání.

3. Záruky původu se nepředloží 
příslušnému orgánu ke zrušení, pokud 
uplynuly více než dva roky od jejich 
vydání.

Or. en

Odůvodnění

Jeden rok by omezil možnosti výrobců energie z obnovitelných zdrojů prodávat záruky původu 
na trhu.



AM\730537CS.doc 27/125 PE409.384v01-00

CS

Pozměňovací návrh 568
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy mohou povolit, aby 
záruky původu předložené podle odst. 1 
písm. a) a b) byly převáděny mezi osobami 
v daném členském státě s cílem prokázat 
podíl nebo množství obnovitelné energie 
ve své skladbě zdrojů energie. Dodavatel 
nebo spotřebitel energie, který tyto záruky 
původu používá jako důkaz podílu nebo 
množství obnovitelné energie ve své 
skladně zdrojů energie tyto záruky původu 
předkládá příslušnému orgánu ke zrušení.

Or. en

Odůvodnění

Znění čl. 8 odst. 1 písm. a) a čl. 8 odst. 1 písm. b) omezují zveřejňování. Je velmi 
pravděpodobné, že se místo toho uskuteční fyzické obchodování se zelenou elektřinou. Toto 
fyzické obchodování by mohlo vytvářet zbytečné přetížení sítě a narušit trh s elektřinou. To lze 
vyřešit povolením vnitrostátního obchodování se zárukami původu, které již byly předloženy 
podle čl. 8 odst. 1 písm. a) a b).

Pozměňovací návrh 569
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Pokud se zruší záruka původu 
u elektřiny, doklad o podílu obnovitelné 
energie na celkové skladbě zdrojů energie 
se pokládá za předložený podle čl. 3 odst. 
6 písm. a) směrnice 2003/54/EG. 

Or. de
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Odůvodnění

Záruka původu se má použít pro splnění povinnosti předložit doklad podle směrnice 
o vnitřním trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh 570
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Záruku původu lze zrušit pouze 
jednou. Zrušenou záruku již nelze převést.

Or. de

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 571
Claude Turmes

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
Předložení osvědčení o započítání převodu 

ke zrušení
1. Členské státy, které si zvolí režimy podle 
čl. 9 odst. 1b písm. a) na základě toho, že  
tyto režimy využívají, vyžadují, aby 
osvědčení o započítání převodu 
odpovídající dané jednotce energie bylo 
předloženo ke zrušení příslušnému 
orgánu určenému podle článku 7, pokud:
(a) výroba jednotky elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
výroba jednotky vytápění nebo chlazení 



AM\730537CS.doc 29/125 PE409.384v01-00

CS

z obnovitelných zdrojů energie v zařízení 
s kapacitou nejméně 5 MWth získá 
podporu v podobě platby za výkupní cenu, 
platby prémií, snížení daní anebo plateb 
vyplývajících z výzev k předložení nabídek, 
přičemž v tomto případě se osvědčení o 
započítání převodu předloží příslušnému 
orgánu určenému členským státem, který 
zavedl daný program podpory;
(b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie v zařízení 
s kapacitou nejméně 5 MWth zohlední za 
účelem posouzení dodržování závazku 
týkajícího se obnovitelné energie ze strany 
subjektu, přičemž v tomto případě se 
osvědčení o započítání převodu předloží 
příslušnému orgánu určenému členským 
státem, který stanovil daný závazek.
2. Pro účely odstavce 1 mohou členské 
státy vyžadovat předložení osvědčení 
o započítání převodu příslušnému orgánu 
spolu se zárukou původu, která byla 
vydána dané jednotce energie.
3. Členské státy mohou také umožnit 
provozovatelům, aby předložili osvědčení 
o započítání převodu příslušnému orgánu 
ke zrušení na základě dobrovolnosti, např. 
s cílem zajistit, že produkt zelené energie 
nabízený zákazníkům má přidanou 
hodnotu.
4. Příslušný orgán zruší osvědčení 
o započítání převodu předložené podle 
odstavců 1 a 3 a čl. 8 odst. 1a okamžitě po 
jejich předložení.
5. Osvědčení o započítání převodu 
nebudou předložena příslušnému orgánu 
ke zrušení po více než jednom roce od 
jejich data vydání.

Or. en
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Odůvodnění

Pro ty členské státky, které si zvolí některý režim flexibility, mohou osvědčení o započítání 
převodu sloužit jako nástroj k započítávání přenosů.

Pozměňovací návrh 572
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a
1. Při předložení obchodovatelného 
kreditu za biopaliva ke zrušení jeho 
zákonným vlastníkem příslušnému 
orgánu určenému podle článku 7 členské 
státy: 
(a) v případě, že biopalivo dostává 
podporu v podobě daňových pobídek, 
snížení daní, platby prémií anebo plateb 
vyplývajících z výzev k předložení nabídek 
zajistí, že obchodovatelný kredit za 
biopaliva je předložen příslušnému 
orgánu určenému členským státem, který 
zavedl daný režim podpory;
(b) zajistí, že jakoukoli související 
finanční podporu, která z toho plyne, 
obdrží subjekt předkládající 
obchodovatelný kredit za biopaliva ke 
zrušení;
(c) zajistí, aby byl v případě, že dodavatel 
vázaný těmito předpisy chce použít 
obchodovatelný kredit za biopaliva pro 
účely splnění závazků členského státu 
v oblasti biopaliv, obchodovatelný kredit 
za biopaliva předložen příslušnému 
orgánu určenému tímto členským státem.
2. Obchodovatelné kredity za biopaliva 
jsou platné dva roky od data jejich vydání.

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 573
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Převod záruk původu

1. Členské státy, v nichž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal 
v bezprostředně předcházejících dvou 
letech indikativnímu směru uvedenému 
v části B přílohy I nebo ho přesahoval, 
mohou požádat příslušné orgány 
stanovené v souladu s článkem 7 o převod 
záruk původu, jejichž zrušení bylo 
navrženo podle čl. 8 odst. 1, jinému 
členskému státu. Příslušný orgán 
v přijímajícím členském státě tyto záruky 
původu okamžitě zruší.
2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny. 
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Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval. 
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.
3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.
Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen.
4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, 
a všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní. 
Komise tyto informace zveřejní.
5. Komise nejpozději do dne 31. prosince 
2014 v závislosti na dostupných údajích 
posoudí provádění této směrnice, pokud 
jde o převod záruk původu mezi členskými 
státy a jeho náklady a přínosy. Případně 
předloží návrhy Evropskému parlamentu 
a Radě. Případně předloží návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě. 

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých závazných vnitrostátních cílů. Úspěšný rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v Evropě je přičítán především řádnému a dobře navrženému 
vnitrostátnímu systému podpory a fungující správě. Členské státy si v této směrnici mohou 
svobodně zvolit odvětví, na němž chtějí pracovat nejvíce Dodatečný mechanismus pružnosti 
proto není potřebný. Záruka původu by tedy měla být i nadále definovaná jako ve směrnici 
2001/77/ES pro účely zveřejňování informací o elektřině.

Pozměňovací návrh 574
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9 vypouští se
Převod záruk původu

1. Členské státy, v nichž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal 
v bezprostředně předcházejících dvou 
letech indikativnímu směru uvedenému 
v části B přílohy I nebo ho přesahoval, 
mohou požádat příslušné orgány 
stanovené v souladu s článkem 7 o převod 
záruk původu, jejichž zrušení bylo 
navrženo podle čl. 8 odst. 1, jinému 
členskému státu. Příslušný orgán 
v přijímajícím členském státě tyto záruky 
původu okamžitě zruší.
2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny. 
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Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval. 
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.
3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.
Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen.
4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, 
a všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní. 
Komise tyto informace zveřejní.
5. Komise nejpozději do dne 31. prosince 
2014 v závislosti na dostupných údajích 
posoudí provádění této směrnice, pokud
jde o převod záruk původu mezi členskými 
státy a jeho náklady a přínosy. Případně 
předloží návrhy Evropskému parlamentu 
a Radě. Případně předloží návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 575
Fiona Hall

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Převod záruk původu Společné projekty členských států
1. Členské státy, v nichž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal 
v bezprostředně předcházejících dvou 
letech indikativnímu směru uvedenému 
v části B přílohy I nebo ho přesahoval, 
mohou požádat příslušné orgány 
stanovené v souladu s článkem 7 o převod 
záruk původu, jejichž   zrušení bylo 
navrženo podle čl. 8 odst. 1, jinému 
členskému státu. Příslušný orgán 
v přijímajícím členském státě tyto záruky 
původu okamžitě zruší.

1. Dva nebo více členských států mohou 
uskutečňovat společné projekty.

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny. 

2. Členské státy, v nichž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal 
v bezprostředně předcházejících dvou 
letech závaznému směru uvedenému 
v části B přílohy I nebo ho přesahoval, 
mohou informovat Komisi o zařízeních 
nebo navrhovaných zařízeních na svém 
území nebo ve třetí zemi v souladu s čl. 5 
odst. 9, která byla uvedena do provozu po 
datu vstupu této směrnice v platnost nebo 
byla rekonstruována kvůli zvýšení 
kapacity a která byla postavena jako 
výsledek společných projektů podle 
odstavce 1. Oznámené množství energie se 
pokládá za příspěvek k vnitrostátnímu cíli 
jiného členského státu pro účely 
posouzení splnění požadavků této 
směrnice.

Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
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schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval. 
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.
3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. Oznámení členských států:

(a) určí a popíše navrhované zařízení;
(b) specifikuje podíl nebo množství 
elektřiny nebo vytápění či chlazení 
vyráběných zařízením, které mají být 
pokládány za příspěvek k vnitrostátním 
cílům jiného členského státu;
(c) určí členský stát v jehož prospěch se 
oznámení činí;
(d) specifikuje období, během něhož se má 
vyráběná energie pokládat za příspěvek 
k vnitrostátním cílům jiného členského 
státu;

Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen.
4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, 
a všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní. 

4. Období specifikované v odst. 3 písm. d) 
se vyjadřuje v celých kalendářních rocích 
a může překročit rok 2010. 

Komise tyto informace zveřejní. 4a. Oznámení učiněné podle tohoto 
článku může Komise změnit nebo zrušit 
v případě, že podíl energie členského státu 
z obnovitelných zdrojů se nerovná nebo 
nepřesahuje indikativní směr uvedený 
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v části B přílohy I. 
5. Komise nejpozději do dne 31. prosince 
2014 v závislosti na dostupných údajích 
posoudí provádění této směrnice, pokud 
jde o převod záruk původu mezi členskými 
státy a jeho náklady a přínosy. Případně 
předloží návrhy Evropskému parlamentu 
a Radě. Případně předloží návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Komise nejpozději do dne 31. prosince 
2014 v závislosti na dostupných údajích 
posoudí provádění této směrnice, pokud 
jde o společné projekty členských států 
a jeho náklady a přínosy. Případně předloží 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Společné dvoustranné a mnohostranné projekty členských států jsou nejlepším způsobem 
zajištění účinného splnění vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, aniž by 
byly ohroženy stávající režimy podpory.

Pozměňovací návrh 576
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Převod záruk původu Účinky společných projektů členských 
států

1. Členské státy, v nichž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal 
v bezprostředně předcházejících dvou 
letech indikativnímu směru uvedenému 
v části B přílohy I nebo ho přesahoval, 
mohou požádat příslušné orgány 
stanovené v souladu s článkem 7 o převod 
záruk původu, jejichž zrušení bylo 
navrženo podle čl. 8 odst. 1, jinému 
členskému státu. Příslušný orgán 
v přijímajícím členském státě tyto záruky 
původu okamžitě zruší.

1. Do tří měsíců od konce každého roku, 
který je součástí období specifikovaného 
v čl. 8 odst. 3 písm. d), členské státy, jež 
učinily oznámení podle článku 8 vydají 
potvrzení o oznámení, v němž se uvede:

(a) celkové množství elektřiny nebo 
vytápění či chlazení vyrobené během roku 
z obnovitelných zdrojů energie zařízením, 
k němuž se vztahovalo oznámení podle 
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článku 8 a
(b) množství elektřiny nebo vytápění či 
chlazení vyrobené během roku 
z obnovitelných zdrojů energie zařízením, 
které má přispět k vnitrostátním cílům 
jiného členského státu v souladu 
s podmínkami oznámení.

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny. 

2. Členské státy zašlou potvrzení 
o oznámení členským státům, v jejichž 
prospěch bylo oznámení učiněno, 
a Komisi.

Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval. 
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.
3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. Pro účely posuzování souladu 
s požadavky této směrnice ohledně 
vnitrostátních cílů se množství elektřiny 
nebo vytápění či chlazení z obnovitelných 
zdrojů energie oznámené v souladu s odst. 
1 písm. b):

Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen.

(a) odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje při posuzování souladu 
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členského státu, který potvrzení 
o oznámení vydává podle odstavce 1 a
(b) přičte k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje při posuzování souladu 
členského státu, který obdrží potvrzení 
o oznámení podle odstavce 2.

4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, 
a všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní. 
Komise tyto informace zveřejní.
5. Komise nejpozději do dne 31. prosince 
2014 v závislosti na dostupných údajích 
posoudí provádění této směrnice, pokud 
jde o převod záruk původu mezi členskými 
státy a jeho náklady a přínosy. Případně 
předloží návrhy Evropskému parlamentu 
a Radě. Případně předloží návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Cílem tohoto článku je každoročně potvrdit množství energie z obnovitelných zdrojů, které se 
odečte od souhrnu hostitelského členského státu a přičte k souhrnu přijímajícího členského 
státu. Potvrdí se to pomocí potvrzení, které vydá hostitelský členský stát. Jestliže existuje 
dohoda, musí být potvrzení vydáno, hostitelský členský stát jinou možnost nemá.

Pozměňovací návrh 577
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Článek 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Převod záruk původu Účinky společných projektů členských 
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států
1. Členské státy, v nichž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal 
v bezprostředně předcházejících dvou 
letech indikativnímu směru uvedenému 
v části B přílohy I nebo ho přesahoval, 
mohou požádat příslušné orgány 
stanovené v souladu s článkem 7 o převod 
záruk původu, jejichž zrušení bylo 
navrženo podle čl. 8 odst. 1, jinému 
členskému státu. Příslušný orgán 
v přijímajícím členském státě tyto záruky 
původu okamžitě zruší.

1. Do tří měsíců od konce každého roku, 
který je součástí období specifikovaného 
v čl. 8 odst. 3 písm. d,) členské státy, které 
učinily oznámení podle čl. 8 odst. 2 vydají 
potvrzení o oznámení, v němž se uvede:

(a) celkové množství elektřiny nebo 
vytápění či chlazení vyrobené během roku 
z obnovitelných zdrojů energie zařízením, 
k němuž se vztahovalo oznámení podle 
článku 8 a
(b) množství elektřiny nebo vytápění či 
chlazení vyrobené během roku 
z obnovitelných zdrojů energie zařízením, 
které má přispět k vnitrostátním cílům 
jiného členského státu v souladu 
s podmínkami oznámení.

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny. 

2. Členské státy zašlou potvrzení 
o oznámení členským státům, v jejichž 
prospěch bylo oznámení učiněno, 
a Komisi.

Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 



AM\730537CS.doc 41/125 PE409.384v01-00

CS

uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval. 
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.
3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. Pro účely posuzování souladu 
s požadavky této směrnice ohledně 
vnitrostátních cílů se množství elektřiny 
nebo vytápění či chlazení z obnovitelných 
zdrojů energie oznámené v souladu s odst. 
1 písm. b):

Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen.

(a) odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje při posuzování souladu 
členského státu, který potvrzení 
o oznámení vydává podle odstavce 1 a
(b) přičte k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje při posuzování souladu 
členského státu, který obdrží potvrzení 
o oznámení podle odstavce 2.

4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, 
a všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní. 
Komise tyto informace zveřejní.
5. Komise nejpozději do dne 31. prosince 
2014 v závislosti na dostupných údajích 
posoudí provádění této směrnice, pokud 
jde o převod záruk původu mezi členskými 
státy a jeho náklady a přínosy. Případně 
předloží návrhy Evropskému parlamentu 
a Radě. Případně předloží návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en
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Odůvodnění

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný 
a znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.

Pozměňovací návrh 578
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, v nichž podíl energie z 
obnovitelných zdrojů odpovídal v 
bezprostředně předcházejících dvou letech 
indikativnímu směru uvedenému v části B 
přílohy I nebo ho přesahoval, mohou 
požádat příslušné orgány stanovené v 
souladu s článkem 7 o převod záruk 
původu, jejichž zrušení bylo navrženo
podle čl. 8 odst. 1, jinému členskému státu. 
Příslušný orgán v přijímajícím členském 
státě tyto záruky původu okamžitě zruší.

1. Členské státy, v nichž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal v 
bezprostředně předcházejících dvou letech 
indikativnímu směru uvedenému v části B 
přílohy I nebo ho přesahoval, mohou 
požádat příslušné orgány stanovené v 
souladu s článkem 7 o převod osvědčení o 
započítání převodu do registru dokladů 
jinému členskému státu. Příslušný orgán v 
přijímajícím členském státě tato osvědčení 
o započítání převodu okamžitě zruší.

Or. de

Odůvodnění

Zatímco záruka původu slouží jako doklad pro výrobce, dodavatele a spotřebitele energie, je 
osvědčení o započítání převodu dokladem o podílu obnovitelné energie, kterým se vykazuje 
členský stát.
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Pozměňovací návrh 579
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, v nichž podíl energie z 
obnovitelných zdrojů odpovídal v 
bezprostředně předcházejících dvou letech 
indikativnímu směru uvedenému v části B 
přílohy I nebo ho přesahoval, mohou 
požádat příslušné orgány stanovené v 
souladu s článkem 7 o převod záruk 
původu, jejichž zrušení bylo navrženo 
podle čl. 8 odst. 1, jinému členskému státu. 
Příslušný orgán v přijímajícím členském 
státě tyto záruky původu okamžitě zruší.

1. Členské státy mohou požádat příslušné 
orgány stanovené v souladu s článkem 7 o 
převod záruk původu, jejichž zrušení bylo 
navrženo podle čl. 8 odst. 1, jinému 
členskému státu podle čl. 6 odst. 2. 
Příslušný orgán v přijímajícím členském 
státě tyto záruky původu okamžitě zruší.

Or. de

Odůvodnění

Flexibilní mechanismy jsou důležité především v oblasti výroby elektřiny. Zkušenosti v oblasti 
vytápění a chlazení v Německu ukazují, že se v oblasti vytápění a chlazení budov osvědčila 
kombinace právní úpravy a mechanismu pobídek prostřednictvím investičních dotací. Větší 
flexibilita systému slouží také k dosažení cílů a dílčích cílů stanovených ve směrnici, a proto 
by na nich nemělo být závislé. Cestu k dosažení cílů musí stanovit členské státy. 

Pozměňovací návrh 580
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy, v nichž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal 
v bezprostředně předcházejících dvou 
letech indikativnímu směru uvedenému 
v části B přílohy I nebo ho přesahoval,
mohou požádat příslušné orgány stanovené 
v souladu s článkem 7 o převod záruk 
původu, jejichž zrušení bylo navrženo 

1. Členské státy mohou požádat příslušné 
orgány stanovené v souladu s článkem 7 
o převod záruk původu, jejichž zrušení 
bylo navrženo podle čl. 8 odst. 1, jinému 
členskému státu. Příslušný orgán 
v přijímajícím členském státě tyto záruky 
původu okamžitě zruší.
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podle čl. 8 odst. 1, jinému členskému státu. 
Příslušný orgán v přijímajícím členském 
státě tyto záruky původu okamžitě zruší.

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Členské státy, v nichž podíl energie z 
obnovitelných zdrojů odpovídal v 
bezprostředně předcházejících dvou letech 
indikativnímu směru uvedenému v části B 
přílohy I nebo ho přesahoval, mohou 
požádat příslušné orgány stanovené v 
souladu s článkem 7 o převod záruk 
původu, jejichž zrušení bylo navrženo 
podle čl. 8 odst. 1, jinému členskému státu. 
Příslušný orgán v přijímajícím členském 
státě tyto záruky původu okamžitě zruší.

(1) Členské státy, v nichž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal úkolům 
stanoveným ve vnitrostátním akčním 
plánu nebo je přesahoval, mohou požádat 
příslušné orgány stanovené v souladu 
s článkem 7 o převod záruk původu, jejichž 
zrušení bylo navrženo podle čl. 8 odst. 1, 
jinému členskému státu. Příslušný orgán v 
přijímajícím členském státě tyto záruky 
původu okamžitě zruší.

Or. de

Pozměňovací návrh 582
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Za situace, kdy neexistuje režim 
podpory platný v celé EU, a s cílem 
zajistit, aby vnitrostátní režimy podpory 
byly schopny plnit účely této směrnice 
účinně, musí být ponecháno na členském 
státu, aby se rozhodl, zda a v jakém 
rozsahu bude energii z obnovitelných 
zdrojů, která je vyráběna v jiném 
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členském státě, přiznáno právo čerpat 
výhody z vnitrostátního režimu podpory a 
zda a v jakém rozsahu bude energii 
z obnovitelných zdrojů, která je vyráběna 
na jeho území, přiznáno právo čerpat 
výhody z vnitrostátního režimu podpory 
jiného členského státu.

Or. en

Odůvodnění

K podpoře obnovitelných druhů energie jsou klíčovým nástrojem režimy podpory, které jsou 
zavedeny v členských státech. Režimy podpory musí mít hlavní podíl na dosahování cílů 
a musí být v souladu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 583
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členský stát dosáhne alespoň 80 % 
svých vnitrostátních cílů prostřednictvím 
domácího využití elektřiny, vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie. 
Pro zbývajících 20 % svých vnitrostátních 
cílů mohou členské státy uplatnit 
mechanismus pružnosti uvedený v tomto 
článku.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy budou muset dosáhnout hlavní části svých cílů v oblasti energie z obnovitelných 
zdrojů doma, včetně fyzického dovozu energie z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 584
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny. 

vypouští se

Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval.
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.

Or. de

Odůvodnění

Obchod provedený osobami by byl v rozporu s vnitrostátními podpůrnými politikami a ceny 
za užívání obnovitelných energií by rostly.
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Pozměňovací návrh 585
Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny.

vypouští se

Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval.
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.

Or. nl

Odůvodnění

Nemá smysl, aby členským státům bylo na evropském vnitřním trhu s plynem a elektřinou 
dovoleno vytvářet omezení pro převod záruk původu mezi členskými státy. Kromě toho tato 
omezení nejsou v souladu s třetím energetickým balíčkem právních předpisů, který je zaměřen 
na podporu přeshraničního obchodu s energií.
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Pozměňovací návrh 586
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny. 

vypouští se

Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval. 
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky podle čl. 9 odst. 2 jsou příliš neurčité a z větší části nepoužitelné. Čl. 9 odst. 2 by 
proto měl být vypuštěn a čl. 9 odst. 3 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.
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Pozměňovací návrh 587
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny.

2. Osoby mohou převést záruky původu 
výhradně na členský stát, který si zvolí. 
Převod záruk původu na jinou osobu není 
možný. Výjimku tvoří osoby, které 
převzaly úkoly členských států pro 
provedení výplat prémií podle odstavce 3. 

Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval. 
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.

Or. de

Odůvodnění

Dopady obchodování se zárukami původu mezi jednotlivými osobami nelze dostatečně 
předvídat. Negativní zkušenosti obchodování s emisemi se nesmí opakovat – také zde nebylo 
možné následky předvídat a systém vedl k nežádoucím efektům, jako je vytváření 
neočekávaných zisků.
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Pozměňovací návrh 588
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny.

2. Členské státy vytvoří systém převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám.

Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval. 
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.

Or. it

Odůvodnění

Překážky týkající se převodů mezi osobami mohou omezit rozsah obchodování, které pomáhá 
splnit vnitrostátní cíle. Tento typ ustanovení kromě toho není slučitelný se zněním směrnice, 
které umožňuje, aby se záruky původu vztahující se k existujícím zařízením převáděly mezi 
státy. Vzhledem k tomu, že Komise nemůže zamítnou přijetí systému předběžného schválení, je 
tento systém zjevně pouze otázkou volby.



AM\730537CS.doc 51/125 PE409.384v01-00

CS

Pozměňovací návrh 589
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 
neexistence tohoto systému převod záruk 
původu z příslušného členského státu 
nebo tomuto státu narušil jejich schopnost 
zajišťovat bezpečné a vyvážené dodávky 
energie nebo by znemožnil dosahování 
cílů v oblasti ochrany životního prostředí, 
na nichž jsou jejich režimy podpory 
založeny.

2. Členské státy mohou převést osvědčení 
o započítání převodu také na osoby, pokud 
jsou vystaveny na energii, která vznikla 
v zařízeních, jež byla uvedena do provozu 
po 1. lednu 2005. Postup přidělování 
těchto osvědčení o započítání převodu 
jednotlivým osobám musí být 
transparentní a nediskriminační. 

Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu osobám v jiných členských 
státech zavést systém předběžného 
schválení, pokud je pravděpodobné, že by 
v případě neexistence tohoto systému 
převod záruk původu narušil jejich 
schopnost zajistit dodržování čl. 3 odst. 1 
nebo to, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů odpovídal indikativnímu směru 
uvedenému v části B přílohy I nebo ho 
přesahoval.
Systém předběžného schválení nesmí být 
prostředkem ke svévolné diskriminaci.

Or. de

Odůvodnění

Při rozlišování mezi osvědčeními o započítání převodu a zárukami původu je systém 
předběžného schválení neopodstatněný. 
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Pozměňovací návrh 590
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami v 
jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti s 
energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

vypouští se

Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen.

Or. de

Odůvodnění

Obchod provedený osobami by byl v rozporu s vnitrostátními podpůrnými politikami a ceny 
za užívání obnovitelných energií by rostly.

Pozměňovací návrh 591
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami v 
jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti s 
energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost. 

3. Členské státy udělí prémii za převod 
záruk původu provedený osobami podle 
první věty odstavce 2. Výši prémie za 
převod záruk původu provedený osobami 
stanoví členské státy každoročně podle 
vývoje rozvoje obnovitelné energie. 
Orientují se přitom podle rámce, který 
Komise předem určila, a ceny stanoví 
degresivně. Prémie se bude rozlišovat 
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podle zdroje energie uvedeného v záruce 
původu podle čl. 6 odst. 2 písm. a). 

Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen.

Or. de

Odůvodnění

Dopady obchodování se zárukami původu mezi jednotlivými osobami nelze dostatečně 
předvídat. Negativní zkušenosti z obchodování s emisemi se nesmí opakovat – také zde nebylo 
možné následky předvídat a systém vedl k nežádoucím efektům, jako je vytváření 
neočekávaných zisků.

Pozměňovací návrh 592
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami v 
jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti s 
energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. Odlišně od čl. 7 odst. 4 se mohou 
členské státy před uvedením zařízení na 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů do 
provozu dohodnout s jinými státy nebo s 
budoucími provozovateli tohoto zařízení, 
že osvědčení o započítání převodu tohoto 
zařízení budou na členský stá nebo na 
provozovatele převedena ihned po vydání 
dokladu. Tyto dohody mohou být časově 
omezeny. 

Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy musí mít možnost získat osvědčení a započítání převodu na základě dohod s 
jinými členskými státy nebo s provozovateli zařízení.



PE409.384v01-00 54/125 AM\730537CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 593
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech.

Or. en

Odůvodnění

Toto znění omezuje zveřejňování. Je velmi pravděpodobné, že se místo toho uskuteční fyzické 
obchodování se zelenou elektřinou. Toto fyzické obchodování by mohlo vytvářet zbytečné 
přetížení sítě a narušit trh s elektřinou.

Pozměňovací návrh 594
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami v 
jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti s 
energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami v 
jednotlivých členských státech.
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Or. it

Odůvodnění

Překážky týkající se převodů mezi osobami mohou omezit rozsah obchodování, které pomáhá 
splnit vnitrostátní cíle. Tento typ ustanovení kromě toho není slučitelný se zněním směrnice, 
které umožňuje, aby se záruky původu vztahující se k existujícím zařízením převáděly mezi 
státy. Vzhledem k tomu, že Komise nemůže zamítnou přijetí systému předběžného schválení, je 
tento systém zjevně pouze otázkou volby.

Pozměňovací návrh 595
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami v 
jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti s 
energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami v 
jednotlivých členských státech.

Or. sl

Pozměňovací návrh 596
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami v 
jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti s 
energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 

3. Odlišně od právní úpravy přijaté podle 
odstavce 2 mohou být záruky původu 
převáděny mezi osobami v jednotlivých 
členských státech bez omezení, pokud 
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v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

a) nebudou použity ke splnění 
vnitrostátních cílů stanovených touto 
směrnicí nebo 
b) pocházejí ze zařízení, která pro svůj 
provoz nečerpají nebo nečerpala podporu 
nebo která byla uvedena do provozu po 1. 
lednu 2005. 

Or. de

Odůvodnění

Se zárukami původu, které se započítávají ke splnění státních cílů, musí zásadně obchodovat 
pouze stát, pokud se nejedná o nová zařízení, která pro svůj provoz nečerpají podporu. 
Zařízení financovaná ze soukromých zdrojů by jinak státu přinášela užitek nebo zisky, které 
by nebyly nikdy navráceny (pozitivní externí zisky), a tím by docházelo ke klasickému 
selhávání trhu, což by podstatně omezovalo možnosti investic do projektů, jejichž provoz je na 
hranici hospodárnosti (především využívajících vodu a vítr).

Pozměňovací návrh 597
Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky
původu převáděny mezi osobami v 
jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. Záruky původu mohou být převáděny 
mezi osobami v jednotlivých členských 
státech za předpokladu, že byly vydány v 
souvislosti s energií vyrobenou z 
obnovitelných zdrojů v zařízeních, která 
byla uvedena do provozu po datu vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. nl
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Odůvodnění

Nemá smysl, aby členským státům bylo na evropském vnitřním trhu s plynem a elektřinou 
dovoleno vytvářet omezení pro převod záruk původu mezi členskými státy. Kromě toho tato 
omezení nejsou v souladu s třetím energetickým balíčkem právních předpisů, který je zaměřen 
na podporu přeshraničního obchodu s energií.

Pozměňovací návrh 598
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. S ohledem na dvoustranné nebo 
mnohostranné dohody mezi členskými 
státy mohou být záruky původu převáděny 
mezi osobami v těchto členských státech 
za předpokladu, že byly vydány 
v souvislosti s energií vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů v zařízeních, která 
byla uvedena do provozu po datu vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. en

Odůvodnění

Výjimky podle čl. 9 odst. 2 jsou příliš neurčité a z větší části nepoužitelné. Čl. 9 odst. 2 by 
proto měl být vypuštěn a čl. 9 odst. 3 by měl být odpovídajícím způsobem změněn.

Pozměňovací návrh 599
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
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předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost nebo jestliže byly vydány pro 
jednotku energie vyrobenou z biomasy.

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o energii vyrobenou z biomasy, bylo by odůvodněné povolit převádění záruk 
původu také stávajícím zařízením. Stávající i nová zařízení na biomasu soutěží o stejné zdroje 
paliva a současný návrh by vedl k narušením na trhu. Pokud by stávající zařízení nemohla 
soutěžit o palivo rovnocenně s novými zařízeními, mohla by přejít na fosilní paliva.

Pozměňovací návrh 600
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost. 

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost, nebo jestliže byly vydány pro 
jednotku energie vyrobenou z biomasy. 

Or. en

Odůvodnění

Výrobci by měli mít umožněno převádět záruky původu vydané pro veškerou energii 
vyrobenou z bioenergie do jiného státu. Dostupnost biomasy je problém a nové a stávající
zařízení soutěží o paliva. Pro budoucnost hospodářské soutěže by bylo škodlivé, kdyby se 
k novým a stávajícím zařízením přistupovalo různě. V tomto případě by stávající zařízení 
mohla přejít na užívání fosilních paliv místo bioenergie, protože nová zařízení by mohla za 
bioenergii platit vyšší ceny.
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Pozměňovací návrh 601
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost.

3. S ohledem na právní úpravu přijatou 
podle odstavce 2 mohou být záruky 
původu převáděny mezi osobami 
v jednotlivých členských státech za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných zdrojů 
v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost, nebo jestliže byly vydány pro 
jednotku energie vyrobenou z biomasy.

Or. en

Odůvodnění

Výrobci by měli mít umožněno převádět záruky původu vydané pro veškerou energii 
vyrobenou z bioenergie do jiného státu. Pro budoucnost hospodářské soutěže by také bylo 
škodlivé, kdyby se k novým a stávajícím zařízením přistupovalo různě.

Pozměňovací návrh 602
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, nebo 
může být od tohoto převodu oddělen.

Pro stanovení okamžiku, kdy bylo zařízení 
uvedeno do provozu, je rozhodující, kdy 
zařízení poprvé použilo obnovitelný zdroj 
energie. Tento převod může doprovázet 
převod energie, jehož se záruka původu 
týká, nebo může být od tohoto převodu 
oddělen.

Or. de
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Odůvodnění

Přestavba elektráren na fosilní paliva na elektrárny na obnovitelné zdroje energie přispívá ke 
zvýšení výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů stejně jako vybudování nových nebo rozšíření 
stávajících zařízení. Velký potenciál se skrývá zejména v přestavbě zařízení, která využívají 
směs fosilních a biogenních paliv nebo ve zvyšování podílu spalované biomasy. 

Pozměňovací návrh 603
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy se mohou rozhodnout, 
zda budou obchodovat se zárukami 
původu pro elektřinu a vytápění či 
chlazení vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie či nikoli.

Or. en

Odůvodnění

Pro zajištění dosažení cílů musí být záruky původu pro členské státy nepovinné. Společnosti 
by neměly mít možnost obchodovat se zárukami původu, jestliže členský stát nedosáhl 
průběžných cílů.

Pozměňovací návrh 604
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, a 
všechny změny s ním související. Komise 

vypouští se
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tyto informace zveřejní. 
Komise tyto informace zveřejní.

Or. it

Odůvodnění

Překážky týkající se převodů mezi osobami mohou omezit rozsah obchodování, které pomáhá 
splnit vnitrostátní cíle. Tento typ ustanovení kromě toho není slučitelný se zněním směrnice, 
které umožňuje, aby se záruky původu vztahující se k existujícím zařízením převáděly mezi 
státy. Vzhledem k tomu, že Komise nemůže zamítnou přijetí systému předběžného schválení, je 
tento systém zjevně pouze otázkou volby.

Pozměňovací návrh 605
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, a 
všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní. 

vypouští se

Komise tyto informace zveřejní.

Or. de

Odůvodnění

Obchod provedený osobami by byl v rozporu s vnitrostátními podpůrnými politikami a ceny 
za užívání obnovitelných energií by rostly.
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Pozměňovací návrh 606
Dirk Sterckx

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, a 
všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní.

vypouští se

Komise tyto informace zveřejní.

Or. nl

Odůvodnění

Nemá smysl, aby členským státům bylo na evropském vnitřním trhu s plynem a elektřinou 
dovoleno vytvářet omezení pro převod záruk původu mezi členskými státy. Kromě toho tato 
omezení nejsou v souladu s třetím energetickým balíčkem právních předpisů, který je zaměřen 
na podporu přeshraničního obchodu s energií.

Pozměňovací návrh 607
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, 
a všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní. 

vypouští se

Komise tyto informace zveřejní.
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Or. en

Odůvodnění

Výjimky podle čl. 9 odst. 2 jsou příliš neurčité a z větší části nepoužitelné. Čl. 9 odst. 2 by 
proto měl být vypuštěn, čl. 9 odst. 3 by měl být odpovídajícím způsobem změněn a čl. 9 odst. 4 
vypuštěn.

Pozměňovací návrh 608
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 
nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, a 
všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní. 

vypouští se

Komise tyto informace zveřejní.

Or. de

Odůvodnění

Při rozlišování mezi osvědčeními o započítání převodu a zárukami původu je systém 
předběžného schválení neopodstatněný.

Pozměňovací návrh 609
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Tento převod může doprovázet převod 
energie, jehož se záruka původu týká, 

4. Náklady nutné k výstavbu sítě 
pro odběr a přenos obnovitelné energie 
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nebo může být od tohoto převodu oddělen. 
Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, a 
všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní.

nese provozovatel sítě. 

Komise tyto informace zveřejní. Náklady případně vzniklé v souvislosti 
s vyrovnáním rozdílů při vstupu za účelem 
dalšího předávání konečnému spotřebiteli 
nese provozovatel sítě. Vzniklé náklady si 
provozovatelé sítě sdělí a vzájemně si je 
mezi sebou vyrovnají v rámci evropské 
sítě.

Or. de

Odůvodnění

Dopady obchodování se zárukami původu mezi jednotlivými osobami nelze dostatečně 
předvídat. Negativní zkušenosti z obchodování s emisemi se nesmí opakovat – také zde nebylo 
možné následky předvídat a systém vedl k nežádoucím efektům, jako je vytváření 
neočekávaných zisků.

Pozměňovací návrh 610
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, 
a všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní.

4. Členské státy oznámí Komisi všechny 
systémy předběžného schválení, které 
hodlají podle odstavce 2 uvést v platnost, 
a všechny změny s ním související. Komise 
tyto informace zveřejní. Komise zamítne 
systémy předběžného povolování, jestliže 
jsou překážkou vnitřního trhu nebo 
narušují hospodářskou soutěž.

Or. en
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Pozměňovací návrh 611
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise nejpozději do dne 31. prosince 
2014 v závislosti na dostupných údajích 
posoudí provádění této směrnice, pokud 
jde o převod záruk původu mezi členskými 
státy a jeho náklady a přínosy. Případně 
předloží návrhy Evropskému parlamentu a 
Radě. Případně předloží návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Komise nejpozději do dne 31. prosince 
2014 v závislosti na dostupných údajích 
posoudí provádění této směrnice, pokud 
jde o převod osvědčení o započítání 
převodu mezi členskými státy a jeho 
náklady a přínosy. Případně předloží 
návrhy Evropskému parlamentu a Radě. 
Případně předloží návrhy Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. de

Odůvodnění

Zatímco záruka původu slouží jako doklad pro výrobce, dodavatele a spotřebitele energie, je 
osvědčení o započítání převodu dokladem o podílu obnovitelné energie, kterým se vykazuje 
členský stát.

Pozměňovací návrh 612
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
1. Obchodovatelné kredity za biopalivo se 
mohou převádět mezi členskými státy za 
předpokladu, že byly vydány v souvislosti 
s biopalivem, které bylo dodáno pro 
spotřebu jako pohonná hmota pro 
dopravu na trhu Společenství.
2. Členské státy zajistí, aby o takovém 
převodu vedl příslušný orgán záznam 
v souladu s článkem 7.



PE409.384v01-00 66/125 AM\730537CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 613
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10 vypouští se
Účinky zrušení záruk původu

Pokud příslušný orgán zruší záruku 
původu, kterou sám nevydal, odpovídající 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
se pro účely posuzování slučitelnosti 
s požadavky této směrnice v oblasti 
vnitrostátních cílů:
(a) odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu vydal, a
(b) přičte k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu zrušil.

Or. en
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Odůvodnění

Členské státy jsou odpovědné za plnění svých závazných vnitrostátních cílů. Úspěšný rozvoj 
obnovitelných zdrojů energie v Evropě je přičítán především řádnému a dobře navrženému 
vnitrostátnímu systému podpory a fungující správě. Členské státy si v této směrnici mohou 
svobodně zvolit odvětví, na němž chtějí pracovat nejvíce. Dodatečný mechanismus pružnosti 
proto není potřebný. Záruka původu by tedy měla být i nadále definovaná jako ve směrnici 
2001/77/ES pro účely zveřejňování informací o elektřině.

Pozměňovací návrh 614
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinky zrušení záruk původu Společné plnění cílů
Pokud příslušný orgán zruší záruku 
původu, kterou sám nevydal, odpovídající 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
se pro účely posuzování slučitelnosti 
s požadavky této směrnice v oblasti 
vnitrostátních cílů:

1. Dva nebo více států se mohou 
dohodnout, že budou kombinovat své cíle 
a vytvoří společné režimy podpory s cílem 
je společně splnit.

(a) odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu vydal, a

2. Pokud se dva nebo více členských států 
rozhodnou, na dobrovolném základě, plnit 
cíle podle článku 3 společně, budou cíle 
vypočítány společně za skupinu dotčených 
členských států jako průměr jejich 
jednotlivých průběžných a celkových 
minimálních cílů stanovených v části 
A a části B přílohy I vážený očekávanou 
konečnou spotřebou energie v každém 
z dotčených členských států v jednotlivých 
letech až do roku 2020.

(b) přičte k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu zrušil. 

Or. en
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Odůvodnění

Původní návrh na obchodování s garancemi se jeví jako příliš administrativně náročný 
a znevýhodňující země se systémem podpor feed-in pro obnovitelné zdroje. Může vyvolávat 
obavu, že by jeho implementace mohla být v rozporu s evropským právem. Nový návrh sleduje 
stejný cíl jako původní návrh EK na obchodování s garancemi původu - tj. umožňuje členským 
státům flexibilní převod jejich cílů mezi sebou - zároveň ale neohrožuje národní systém 
podpor a ponechává členským státům kontrolu nad dosahováním jejich cílů.

Pozměňovací návrh 615
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinky zrušení záruk původu Společné plnění cílů a společné režimy 
podpory

Pokud příslušný orgán zruší záruku 
původu, kterou sám nevydal, odpovídající 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
se pro účely posuzování slučitelnosti 
s požadavky této směrnice v oblasti 
vnitrostátních cílů:

1. Dva nebo více států se mohou 
dohodnout, že budou kombinovat své cíle 
a vytvoří společné režimy podpory s cílem 
je společně splnit.

(a) odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu vydal, a

2. Pokud se dva nebo více členských států 
rozhodnou, na dobrovolném základě, plnit 
cíle podle článku 3 společně, budou cíle 
vypočítány společně za skupinu dotčených 
členských států jako průměr jejich 
jednotlivých průběžných a celkových 
minimálních cílů stanovených v části 
A a části B přílohy I vážený očekávanou 
konečnou spotřebou energie v každém 
z dotčených členských států v jednotlivých 
letech až do roku 2020.

(b) přičte k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu zrušil. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 616
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinky zrušení záruk původu Společné plnění cílů
Pokud příslušný orgán zruší záruku 
původu, kterou sám nevydal, odpovídající 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
se pro účely posuzování slučitelnosti 
s požadavky této směrnice v oblasti 
vnitrostátních cílů:

Dva nebo více států se mohou dohodnout, 
že budou kombinovat své cíle a vytvoří 
společné režimy podpory s cílem je 
společně splnit.

(a) odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu vydal, a

Pokud se dva nebo více členských států 
rozhodnou, na dobrovolném základě, plnit 
cíle podle článku 3 společně, budou cíle 
vypočítány společně za skupinu dotčených 
členských států jako průměr jejich 
jednotlivých průběžných a celkových 
minimálních cílů stanovených v části 
A a části B přílohy I vážený očekávanou 
konečnou spotřebou energie v každém 
z dotčených členských států v jednotlivých 
letech až do roku 2020.

(b) přičte k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu zrušil. 

Or. en

Odůvodnění

Členským států  to umožní kombinovat jejich cíle a dosáhnout jich společně, včetně vytvoření 
společných režimů podpory. Zbývá určit vzorec, podle kterého by se měly vypočítávat 
společné cíle.
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Pozměňovací návrh 617
Fiona Hall

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinky zrušení záruk původu Účinky projektů členských států
Pokud příslušný orgán zruší záruku 
původu, kterou sám nevydal, odpovídající 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
se pro účely posuzování slučitelnosti 
s požadavky této směrnice v oblasti 
vnitrostátních cílů:

1. Do tří měsíců od konce každého roku, 
který je součástí období specifikovaného 
v čl. 7 odst. 2 písm. d),členské státy, které 
učinily oznámení podle článku 7, vydají 
potvrzení o oznámení, v němž se uvede:

(a) odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu vydal, a

(a) celkové množství elektřiny nebo 
vytápění či chlazení vyrobené během roku 
z obnovitelných zdrojů energie zařízením, 
k němuž se vztahovalo oznámení podle 
článku 7 a

(b) přičte k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje ve vztahu k roku výroby 
energie uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, 
v němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu zrušil. 

(b) množství elektřiny nebo vytápění či 
chlazení vyrobené během roku 
z obnovitelných zdrojů energie zařízením, 
které má přispět k vnitrostátním cílům 
jiného členského státu v souladu 
s podmínkami oznámení.

2. Členské státy zašlou potvrzení členským 
státům, v jejichž prospěch bylo oznámení 
učiněno. 
3. Pro účely posuzování souladu 
s požadavky této směrnice ohledně 
vnitrostátních cílů se množství elektřiny 
nebo vytápění či chlazení z obnovitelných 
zdrojů energie potvrzené v souladu s odst. 
1 písm. b):
(a) odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje při posuzování souladu 
členského státu, který potvrzení vydává 
podle odstavce 1 a
(b) přičte k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
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zohledňuje při posuzování souladu 
členského státu, který obdrží potvrzení 
podle odstavce 2.

Or. en

Odůvodnění

Společné dvoustranné a mnohostranné projekty členských států jsou nejlepším způsobem 
zajištění účinného splnění vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, aniž by 
byly ohroženy stávající režimy podpory.

Pozměňovací návrh 618
Paul Rübig, Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Článek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud příslušný orgán zruší záruku 
původu, kterou sám nevydal, odpovídající 
množství energie z obnovitelných zdrojů 
se pro účely posuzování slučitelnosti s 
požadavky této směrnice v oblasti 
vnitrostátních cílů:

Pro účely posuzování slučitelnosti s 
požadavky této směrnice v oblasti 
vnitrostátních cílů se v roce výroby 

(a) odečte od množství energie z 
obnovitelných zdrojů, která se zohledňuje 
ve vztahu k roku výroby energie 
uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, v 
němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu vydal, a

(a) množství energie vyrobené z 
obnovitelných zdrojů, na které vydal 
příslušný orgán podle článku 7 osvědčení 
o započítání převodu, odečte od množství 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a

(b) přičte k množství energie z 
obnovitelných zdrojů, která se zohledňuje 
ve vztahu k roku výroby energie 
uvedenému v záruce původu při 
posuzování slučitelnosti členského státu, v 
němž se nachází příslušný orgán, který 
záruku původu zrušil.

(b) množství energie vyrobené z 
obnovitelných zdrojů, na které zrušil
příslušný orgán podle článku 7 osvědčení 
o započítání převodu, přičte k množství 
energie vyrobené z obnovitelných zdrojů a

Or. de
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Odůvodnění

Zjednodušení a objasnění výpočtu pro splnění cílů ze strany členských států.

Pozměňovací návrh 619
Fiona Hall

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Statistické převody mezi členskými státy

1. Členský stát, v němž podíl energie 
z obnovitelných zdrojů odpovídal 
v bezprostředně předcházejících dvou 
letech závaznému směru uvedenému 
v části B přílohy I nebo ho přesahoval, 
mohou přijmout opatření pro statistický 
převod konkrétního množství energie 
z obnovitelných zdrojů do jiného 
členského státu. Převáděné množství:
(a) se odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje při posuzování souladu 
členského státu s požadavky článku 3 
týkajícími se vnitrostátních cílů a
(b) přičte se k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se 
zohledňuje při posuzování souladu jiného 
členského státu s požadavky článku 3 
týkajícími se vnitrostátních cílů. 
2. Opatření podle odstavce 1 mohou mít 
účinnost jeden rok nebo více. Musí být 
sdělena Komisi nejpozději 3 měsíce po 
konci prvního roku, v němž nabudou 
účinnosti.

Or. en
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Odůvodnění

Společné dvoustranné a mnohostranné projekty členských států jsou nejlepším způsobem 
zajištění účinného splnění vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie, aniž by 
byly ohroženy stávající režimy podpory.

Pozměňovací návrh 620
Herbert Reul

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a

V případě, kdy příslušný orgán zruší 
obchodovatelné kredity za biopalivo, které 
sám nevydal, členské státy zajistí, aby se 
ekvivalentní množství biopaliva:
(a) odečetlo z rejstříku podle článku 7 
v členském státě, který vydal 
obchodovatelný kredit za biopalivo a
(b) přičetlo k rejstříku podle článku 7 
v členském státě, který obchodovatelný 
kredit za biopalivo zrušil.

Or. en

Odůvodnění

Systém záruk původu by měl být rozšířen na biopaliva v samostatném systému 
obchodovatelných kreditů, aby byla umožněna větší pružnost, pokud jde o plnění cílů v oblasti 
biopaliv, a aby se zamezilo zbytečnému fyzickému přemísťování biopaliv. Navrhovaný systém 
bude propojen se stávajícími regulačními opatřeními členských států na podporu biopaliv, 
jako jsou například závazky v oblasti biopaliv, a je postaven na harmonizaci stávajícího 
systému obchodovatelných kreditů za biopaliva, které již fungují ve větších členských státech 
EU.
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Pozměňovací návrh 621
Paul Rübig

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 se s
jednotkami obnovitelné energie, v jejichž 
důsledku došlo ke zvýšení kapacity 
zařízení, nakládá, jako by byly vyrobeny v 
odděleném zařízení, jehož provoz byl 
zahájen v okamžiku, kdy došlo ke zvýšení 
kapacity. 

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 7 odst. 1, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 
odst. 2 a 3 se s jednotkami obnovitelné 
energie, v jejichž důsledku došlo ke 
zvýšení kapacity nebo průměrného 
energetického potenciálu zařízení, 
nakládá, jako by byly vyrobeny v 
odděleném zařízení, jehož provoz byl
zahájen v okamžiku, kdy došlo ke zvýšení 
kapacity nebo průměrného energetického 
potenciálu . 

Or. de

Odůvodnění

Při provádění optimalizačních opatření ve vodních elektrárnách lze zvýšit na jedné straně 
výkon a na druhé straně také průměrný energetický potenciál. Jako příklad lze uvést nové 
vedení ke stávající akumulační vodní elektrárně. Energie vyrobená navíc tímto způsobem se 
musí ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie uznávat.

Pozměňovací návrh 622
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 se s 
jednotkami obnovitelné energie, v jejichž 
důsledku došlo ke zvýšení kapacity 
zařízení, nakládá, jako by byly vyrobeny v 
odděleném zařízení, jehož provoz byl 
zahájen v okamžiku, kdy došlo ke zvýšení 
kapacity.

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 se s 
jednotkami obnovitelné energie, v jejichž 
důsledku došlo ke zvýšení kapacity 
zařízení nebo zvýšení podílu 
obnovitelných zdrojů energie na 
kombinovaném spalování, nakládá, jako 
by byly vyrobeny v odděleném zařízení, 
jehož provoz byl zahájen v okamžiku, kdy 



AM\730537CS.doc 75/125 PE409.384v01-00

CS

došlo ke zvýšení kapacity.

Or. de

Odůvodnění

Kombinované spalování biomasy je účelným opatřením ke snížení využívání konvenčních 
paliv, a tím také ke snížení emisí skleníkových plynů a primární energetické závislosti EU.

Pozměňovací návrh 623
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 se 
s jednotkami obnovitelné energie, v jejichž 
důsledku došlo ke zvýšení kapacity 
zařízení, nakládá, jako by byly vyrobeny 
v odděleném zařízení, jehož provoz byl 
zahájen v okamžiku, kdy došlo ke zvýšení 
kapacity.

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 se 
s jednotkami obnovitelné energie, v jejichž 
důsledku došlo ke zvýšení obnovitelné
kapacity zařízení, nakládá, jako by byly 
vyrobeny v odděleném zařízení, jehož 
provoz byl zahájen v okamžiku, kdy došlo 
ke zvýšení kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Článek 11 by měl být změněn s cílem zohlednit podporu bioenergie v systému záruk původu. 
Pravidla, která platí pro nová zařízení, která byly uvedena do provozu po vstupu směrnice 
v platnost, by měla platit pro zvýšení podílu bioenergie v zařízeních na více druhů paliva po 
vstupu směrnice v platnost. Je důležité, aby směrnice podporovala zvýšení využití bioenergie 
v již existujících zařízeních.
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Pozměňovací návrh 624
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 se 
s jednotkami obnovitelné energie, v jejichž 
důsledku došlo ke zvýšení kapacity 
zařízení, nakládá, jako by byly vyrobeny 
v odděleném zařízení, jehož provoz byl 
zahájen v okamžiku, kdy došlo ke zvýšení 
kapacity.

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 se 
s jednotkami obnovitelné energie, v jejichž 
důsledku došlo ke zvýšení obnovitelné
kapacity zařízení, nakládá, jako by byly 
vyrobeny v odděleném zařízení, jehož 
provoz byl zahájen v okamžiku, kdy došlo 
ke zvýšení kapacity.

Or. en

Pozměňovací návrh 625
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Článek 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 se 
s jednotkami obnovitelné energie, v jejichž 
důsledku došlo ke zvýšení kapacity 
zařízení, nakládá, jako by byly vyrobeny 
v odděleném zařízení, jehož provoz byl 
zahájen v okamžiku, kdy došlo ke zvýšení 
kapacity.

Pro účely ustanovení čl. 5 odst. 9, čl. 6 
odst. 2, čl. 8 odst. 2 a čl. 9 odst. 3 se 
s jednotkami obnovitelné energie, v jejichž 
důsledku došlo ke zvýšení obnovitelné
kapacity zařízení, nakládá, jako by byly 
vyrobeny v odděleném zařízení, jehož 
provoz byl zahájen v okamžiku, kdy došlo 
ke zvýšení kapacity.

Or. en

Odůvodnění

Jedním ze způsobů, jak zvýšit využívání obnovitelných zdrojů energie přechod z fosilních paliv 
na biomasu. Mělo by se to pokládat za novu kapacitu v souvislosti se zárukami původu.
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Pozměňovací návrh 626
Claude Turmes

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Ochrana spotřebitelů

1. Členské státy, v nichž fungují režimy 
podpory pro energii z obnovitelných 
zdrojů, vyžadují vydávání záruk původu 
vztahujících se na podporovanou výrobu 
energie. Členské státy rovněž jasně 
stanoví, jak jsou tyto záruky původu 
přiděleny konečným spotřebitelům energie 
nebo jejich dodavatelům.
2. Členské státy požadují, aby dodavatelé, 
kteří prodávají energii z obnovitelných 
zdrojů konečnému zákazníkovi 
a informují o tom zákazníky nebo 
veřejnost s odkazem na přínosy pro životní 
prostředí či jiné přínosy energie 
z obnovitelných zdrojů, zajistili „přidanou 
hodnotu“ v podobě alespoň jedné třetiny 
energie z obnovitelných zdrojů prodané 
konečnému zákazníkovi, která překračuje 
cíle v části A a v části B přílohy I. Za 
tímto účelem členské státy požadují, aby 
tito dodavatelé předkládali záruky původu 
ke zrušení ze zařízení, která byla uvedena 
do provozu po vstupu této směrnice 
v platnost, jež odpovídají požadovanému 
podílu „přidané hodnoty“ a  byly vydány 
pro výrobu energie, která nebyla 
zohledněna pro posuzování, zda kterýkoli 
členský stát splňuje požadavky této 
směrnice týkající se vnitrostátních cílů. 
Členské státy to umožní tím, že povolí 
zařízením, aby vyňaly svou výrobu energie 
z množství energie z obnovitelných zdrojů 
energie v tomto členském státě podle 
článku 5, např. vystoupením z režimu 
podpor.
Členské státy přijmou nezbytná opatření 
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k zajištění souladu s požadavky tohoto 
odstavce.

Or. en

Odůvodnění

„Zelená“ elektřina by měla spotřebiteli zajistit „přidanou hodnotu“ k jakýmkoli způsobem 
fungujícímu vnitrostátnímu režimu podpory. Lze tak učinit nákupem osvědčení o započítání 
převodu na základě dobrovolnosti.

Pozměňovací návrh 627
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Článek 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Celý článek 12 by měl být vypuštěn, protože provádění těchto ustanovení by mělo neúměrný 
dopad na právní předpisy členských států týkající se regionálního plánování a stavební zákon, 
a to i právní postupy, zatímco jejich dopad na podporu obnovitelné energie by byl jen 
minimální.

Pozměňovací návrh 628
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
předpisy týkající se postupů schvalování, 
vydávání osvědčení a licencí, které se 
uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, 
tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
předpisy týkající se postupů schvalování, 
vydávání osvědčení a licencí, které se 
uplatňují na podniky a související 
infrastrukturu přenosové a distribuční sítě
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a na proces přeměny biomasy na biopaliva 
nebo jiné energetické výrobky, byly 
přiměřené a nezbytné. 

na výrobu elektřiny, tepla nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů a na proces 
přeměny biomasy na biopaliva nebo jiné 
energetické výrobky, byly přiměřené 
a nezbytné. 

Or. en

Odůvodnění

Zúčastněné strany jsou znepokojeny zejména otázkou schvalování stavby a povolení pro 
projekty přenosové a distribuční infrastruktury. Potřeba výkonnějších sítí a propojení 
vyžaduje zaměřit se na postup schvalování a jeho zlepšení.

Pozměňovací návrh 629
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
předpisy týkající se postupů schvalování, 
vydávání osvědčení a licencí, které se 
uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, 
tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 
a na proces přeměny biomasy na biopaliva 
nebo jiné energetické výrobky, byly 
přiměřené a nezbytné. 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
předpisy týkající se postupů schvalování, 
vydávání osvědčení a licencí, které se 
uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, 
tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 
a související infrastrukturu sítě a na 
proces přeměny biomasy na biopaliva nebo 
jiné energetické výrobky, byly přiměřené a 
nezbytné. 

Or. sl

Pozměňovací návrh 630
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
předpisy týkající se postupů schvalování, 

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
předpisy týkající se postupů schvalování, 
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vydávání osvědčení a licencí, které se 
uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, 
tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 
a na proces přeměny biomasy na biopaliva 
nebo jiné energetické výrobky, byly 
přiměřené a nezbytné.

vydávání osvědčení a licencí, které se 
uplatňují na přenosová a distribuční 
vedení, podniky na výrobu elektřiny, tepla 
nebo chlazení z obnovitelných zdrojů a na 
proces přeměny biomasy na biopaliva nebo 
jiné energetické výrobky, byly přiměřené 
a nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie zvýší potřebu výkonnějších sítí a propojení. Aby byly 
přenosové soustavy schopny tento požadavek splnit, je důležité, aby orgány urychlily 
a zlepšily postup schvalování.

Pozměňovací návrh 631
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
předpisy týkající se postupů schvalování, 
vydávání osvědčení a licencí, které se 
uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, 
tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 
a na proces přeměny biomasy na biopaliva 
nebo jiné energetické výrobky, byly 
přiměřené a nezbytné.

1. Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 
předpisy týkající se postupů schvalování, 
vydávání osvědčení a licencí, které se 
uplatňují na podniky a související 
infrastrukturu sítě na výrobu elektřiny, 
tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů
a na proces přeměny biomasy na biopaliva 
nebo jiné energetické výrobky, byly 
přiměřené a nezbytné.

Or. en

Odůvodnění

Bylo by vhodné vyjasnit, že by měla být přijata přiměřená a nezbytná opatření týkající se sítí 
i výroby energie z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 632
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména zajistí, aby: Členské státy mohou v případě potřeby 
zajistit, aby:

Or. en

Odůvodnění

Trh s elektřinou v severských zemích je založen na tržních zásadách. Není proto možné mít 
přednostní zacházení, protože vše je založeno na dobrovolných obchodních smlouvách.

Pozměňovací návrh 633
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) byly jasně vymezeny příslušné 
pravomoci celostátních, regionálních 
a místních administrativních orgánů 
v oblasti schvalování, vydávání osvědčení 
a licencí a aby byly přesně stanoveny 
termíny pro schvalování projektů a žádostí 
o stavební povolení;

(a) byly jasně vymezeny příslušné 
pravomoci celostátních, regionálních 
a místních administrativních orgánů 
v oblasti schvalování, vydávání osvědčení 
a licencí a aby byly i pro územní 
plánování přesně stanoveny krátké
termíny pro schvalování projektů a žádostí 
o stavební povolení a aby správa pro 
žadatele fungovala jako centrální 
kontaktní místo („one-stop-shop“);

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby žadatelé, investoři a developerské firmy v oblasti projektů obnovitelné energie 
nebyli odrazeni zdlouhavými a složitými postupy v členských státech. Správní postupy pro 
stavební povolení včetně územního plánování by měly být vyřizovány a prováděny 
transparentněji.
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Pozměňovací návrh 634
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) pravidla týkající se schvalování, 
vydávání osvědčení a licencí byla 
objektivní, transparentní a nediskriminační 
a aby plně zohledňovala specifické aspekty 
jednotlivých technologií na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů; 

(c) pravidla týkající se schvalování 
a používání těchto pravidel, vydávání 
osvědčení a licencí byla objektivní, 
transparentní a nediskriminační, přiměřená 
a nezbytná, a aby plně zohledňovala 
specifické aspekty jednotlivých technologií 
na výrobu energie z obnovitelných zdrojů; 
pravidla používaná pro znečišťující 
činnosti, jako např. pravidla obsažená ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2008/1/ES ze dne 15. ledna 2008 
o integrované prevenci a omezování 
znečištění (kodifikované znění)1 (směrnice 
IPPC) nejsou vhodná, pokud jde 
o zařízení na výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů, která během doby 
svého provozu neprodukují znečišťující 
odpad, a na tato zařízení se neuplatňují.
1 Úř. věst L 24, 29.1.2008, s. 8.

Or. en

Odůvodnění

Nelze akceptovat jakékoli zneužívání či uměle vytvořené zatížení projektů obnovitelné energie, 
například neodůvodněné zacházení jako u projektů, které představují vysoké zdravotní riziko. 
Odpovědná správa v oblasti schvalování, certifikace a udělování povolení musí být při 
rozhodování o konkrétních projektech objektivní, transparentní, nediskriminační a přiměřená.
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Pozměňovací návrh 635
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) byly automaticky schváleny žádosti 
o plánování a povolení pro zařízení na 
výrobu energie z obnovitelných zdrojů, 
pokud schvalující orgán neodpověděl 
v rámci stanovených lhůt;

Or. en

Pozměňovací návrh 636
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. c b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(cb) byl zřízen jeden správní orgán 
odpovědný za postup schvalování, 
certifikaci a udělování povolení zařízením 
na výrobu energie z obnovitelných zdrojů 
a za poskytování pomoci žadatelům;

Or. en

Pozměňovací návrh 637
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) byly poskytnuty jasné pokyny pro 
rozvoj projektů na používání zdrojů 
obnovitelné energie vytvořených 
v oblastech určených podle právních 
předpisů Společenství pro oblast životního 
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prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Protože právní předpisy EU pro oblast životního prostředí (např. směrnice o přírodních 
stanovištích, směrnice o ptácích) byly v několika případech zneužity proti velkým projektům 
na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, je nutno specifikovat, že hodnocení dopadu na 
životní prostředí musí řádně zohlednit potenciál těchto projektů k dosažení závazných cílů EU 
v oblasti změny klimatu a obnovitelných zdrojů  energie.

Pozměňovací návrh 638
Umberto Guidoni

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) pokud nebyla povolení potřebná pro 
stavbu a provoz zařízení využívajících 
energie z obnovitelných zdrojů 
příslušnými orgány výslovně zamítnuta, 
pokládají se po uplynutí stanovených lhůt 
za automaticky udělená.

nebo it

Odůvodnění

Ustanovení o tichém souhlasu je důležité, protože podporuje důvěru těch, kteří investují do 
obnovitelných zdrojů  energie. Nezbytná činnost by neměla být ponechána na rozhodnutí 
členských států.
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Pozměňovací návrh 639
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) správní poplatky, které platí 
spotřebitelé, projektanti, architekti, 
stavební firmy a subjekty zajišťující 
instalaci a dodávky systémů a zařízení, 
byly transparentní a odpovídaly nákladům;

(e) správní poplatky, které platí 
spotřebitelé, projektanti, architekti, 
stavební firmy a subjekty zajišťující 
instalaci a dodávky systémů a zařízení, 
byly transparentní a odpovídaly nákladům 
a nepředstavovaly skryté zdanění zdrojů;

Or. en

Odůvodnění

To již Evropský parlament schválil na základě zprávy INI předložené poslankyní EP 
Mechtildou Rotheovou o vytápění a chlazení s využitím obnovitelných zdrojů energie 
(2005/2122(INI).

Pozměňovací návrh 640
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 641
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. it

Odůvodnění

Je třeba se zaměřit na postupy schvalování, zejména pokud jde o malé a střední podniky.

Pozměňovací návrh 642
Nikolaos Vakalis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa). existovala vhodná regulační opatření 
a daňové výhody na podporu nákladově 
co nejefektivnějšího využití systémů 
obnovitelné energie a s tím spojených sítí 
vytápění a chlazení;

Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby členské státy poskytly místním správním orgánům regulační a daňový 
rámec (opatření v oblasti městského plánování, rozvoje měst atd.), které povedou k nákladově 
nejefektivnějším volbám zdrojů a dodávek pro rozvoj dálkového vytápění a chlazení.
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Pozměňovací návrh 643
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy jasně vymezí všechny 
technické specifikace, které musí pro účely 
využívání režimu podpory splňovat 
zařízení a systémy pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud existuje 
evropská norma, včetně ekologických 
štítků, energetických štítků a jiných 
systémů technických referencí stanovených 
evropskými orgány pro normalizaci, 
technická specifikace se vyjádří odkazem 
na tyto normy. Z těchto technických 
specifikací nevyplývá, zda bude pro 
příslušné zařízení a systémy vydáno 
osvědčení.

2. Členské státy jasně vymezí všechny 
technické specifikace, které musí pro 
připojení k síti a pro účely využívání 
režimu podpory splňovat zařízení 
a systémy pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud existuje 
evropská norma, včetně ekologických 
štítků, energetických štítků a jiných 
systémů technických referencí stanovených 
evropskými orgány pro normalizaci, 
technická specifikace se vyjádří odkazem 
na tyto normy. Z těchto technických 
specifikací nevyplývá, zda bude pro 
příslušné zařízení a systémy vydáno 
osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

Aby provozovatelé přenosové soustavy mohli zaručit zabezpečení a přiměřenost energetické 
soustavy, musí zařízení, která se chtějí připojit k síti, splňovat podmínky sítě.

Pozměňovací návrh 644
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy jasně vymezí všechny 
technické specifikace, které musí pro účely 
využívání režimu podpory splňovat 
zařízení a systémy pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud existuje 
evropská norma, včetně ekologických 
štítků, energetických štítků a jiných 

2. Členské státy jasně vymezí všechny 
technické specifikace, které musí pro 
připojení k síti a pro účely využívání 
režimu podpory splňovat zařízení 
a systémy pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud existuje 
evropská norma, včetně ekologických 
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systémů technických referencí stanovených 
evropskými orgány pro normalizaci, 
technická specifikace se vyjádří odkazem 
na tyto normy. Z těchto technických 
specifikací nevyplývá, zda bude pro 
příslušné zařízení a systémy vydáno 
osvědčení.

štítků, energetických štítků a jiných 
systémů technických referencí stanovených 
evropskými orgány pro normalizaci, 
technická specifikace se vyjádří odkazem 
na tyto normy. Z těchto technických 
specifikací nevyplývá, zda bude pro 
příslušné zařízení a systémy vydáno 
osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

Aby provozovatelé přenosových soustav mohli zaručit zabezpečení a přiměřenost sítě, musí 
energetická zařízení používající obnovitelných zdrojů splňovat podmínky sítě.

Pozměňovací návrh 645
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby místní 
a regionální administrativní orgány při 
projektování, navrhování, výstavbě 
a rekonstrukci průmyslových 
a rezidenčních oblastí zvážily instalaci 
zařízení a systémů pro využívání vytápění, 
chlazení a elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a pro dálkové vytápění a chlazení.

3. Členské státy požadují, aby místní 
a regionální administrativní orgány při 
projektování, navrhování, výstavbě 
a rekonstrukci průmyslových 
a rezidenčních oblastí zajistily instalaci 
zařízení a systémů, které umožňují 
optimální kombinaci obnovitelných zdrojů 
energie a vysoce účinných technologií  
pro využívání vytápění, chlazení 
a elektřiny z obnovitelných zdrojů a pro 
dálkové vytápění a chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Politiky by se měly definovat z hlediska povinností, které povedou k výsledkům, spíše než 
z hlediska prostředků k jejich dosažení. To vyžaduje optimální kombinování obnovitelných 
zdrojů energie a vysoce účinných technologií, a ne pouze jednu z těchto možností. Kromě toho 
je možné, že pro danou budovu neexistují místně dostupné obnovitelné zdroje energie. 
Energetická účinnost má pro splnění cílů pro rok 2020 zásadní význam. Tato skutečnost je 
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o to důležitější pro budovy, protože ty skýtají z hlediska energetické účinnosti významný 
potenciál.

Pozměňovací návrh 646
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby místní 
a regionální administrativní orgány při 
projektování, navrhování, výstavbě 
a rekonstrukci průmyslových 
a rezidenčních oblastí zvážily instalaci 
zařízení a systémů pro využívání vytápění, 
chlazení a elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a pro dálkové vytápění a chlazení.

3. Členské státy požadují, aby místní 
a regionální administrativní orgány při 
projektování, navrhování, výstavbě 
a rekonstrukci průmyslových 
a rezidenčních oblastí zajistily instalaci 
zařízení a systémů, které umožňují 
optimální kombinaci obnovitelných zdrojů 
energie a vysoce účinných technologií  
pro využívání vytápění, chlazení a elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a pro dálkové 
vytápění a chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Politiky by se měly definovat z hlediska povinností, které povedou k výsledkům, spíše než 
z hlediska prostředků k jejich dosažení. To vyžaduje optimální kombinování obnovitelných 
zdrojů energie a vysoce účinných technologií, a ne pouze jednu z těchto možností. Kromě toho 
je možné, že pro danou budovu neexistují místně dostupné obnovitelné zdroje energie. 
Energetická účinnost má pro splnění cílů pro rok 2020 zásadní význam. Tato skutečnost je 
o to důležitější pro budovy, protože ty skýtají z hlediska energetické účinnosti významný 
potenciál.

Pozměňovací návrh 647
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby místní 3. Členské státy požadují, aby místní 
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a regionální administrativní orgány při 
projektování, navrhování, výstavbě 
a rekonstrukci průmyslových 
a rezidenčních oblastí zvážily instalaci 
zařízení a systémů pro využívání vytápění, 
chlazení a elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a pro dálkové vytápění a chlazení.

a regionální administrativní orgány při 
projektování, navrhování, výstavbě 
a rekonstrukci průmyslových 
a rezidenčních oblastí zvážily instalaci 
zařízení a systémů pro využívání vytápění, 
chlazení a elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a pro dálkové vytápění a chlazení, které by 
byly založeny na kogeneračních 
jednotkách.

Or. fr

Odůvodnění

Biomasa je omezeným zdrojem a je nutné, aby členské státy upřednostňovaly používání 
biomasy v zařízeních, která dosahují vysoké účinnosti. Kogenerační jednotky jsou schopny 
dosáhnout vysoké účinnosti 75 až 90 %, v závislosti na aplikaci. Výroba elektrické energie z 
biomasy má velmi nízkou energetickou účinnost; členské státy proto musí dbát na to, aby 
podpůrné mechanismy nepodporovaly výrobu samotné elektrické energie, pokud by to vedlo k 
plýtvání vzácnou surovinou.

Pozměňovací návrh 648
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby místní 
a regionální administrativní orgány při 
projektování, navrhování, výstavbě 
a rekonstrukci průmyslových 
a rezidenčních oblastí zvážily instalaci 
zařízení a systémů pro využívání vytápění, 
chlazení a elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a pro dálkové vytápění a chlazení.

3. Členské státy požadují, aby místní 
a regionální administrativní orgány při 
projektování, navrhování, výstavbě 
a rekonstrukci průmyslových 
a rezidenčních oblastí zajistily instalaci 
zařízení a systémů pro využívání vytápění, 
chlazení a elektřiny z obnovitelných zdrojů 
a pro dálkové vytápění a chlazení.

Členské státy zejména podněcují orgány 
místní a regionální správy, aby zahrnuly 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 
energie do plánování městské 
infrastruktury ve městech s více než 
50 000 obyvatel.

Or. en
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Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení o vytápění a chlazení (14. února 2006) konstatoval, že 
využívání odpadního tepla, které vzniká při výrobě elektrické energie nebo během 
průmyslových procesů, a zavádění kombinovaných systémů chlazení (tzv. free cooling) 
pomáhá snižovat poptávku po tradičních typech energie a že členské státy by měly zjistit, jaké 
jsou možnosti využití těchto zdrojů.

Pozměňovací návrh 649
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Jakákoli finanční podpora pro 
výstavbu, přestavbu a rekonstrukci 
infrastruktury, veřejných a průmyslových 
budov nebo bydlení by měla být spojena 
s podporou úspor energie a/nebo 
s využitím energie z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Jakákoli finanční podpora musí být v souladu s kritérii udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 650
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie z 
obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet z 

vypouští se
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kritérií týkajících se:
(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov s 
nulovou energií; nebo
(b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie.

Or. cs

Odůvodnění

Odstavce 4 a 5 logicky nezapadají do struktury textu, znění je příliš direktivní a jejich 
aplikace by mohla dokonce ohrozit plnění směrnice o energetické účinnosti budov.

Pozměňovací návrh 651
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se:

vypouští se

(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov 
s nulovou energií; nebo 
(b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie. 

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, jaká opatření mají být přijata ohledně závazných cílů, by měly učinit 
členské státy. Každý členský stát má jiné možnosti a podmínky, za nichž může jednat.
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Pozměňovací návrh 652
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie
z obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se:

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví minimální 
normy pro energetickou účinnost založené 
na primární spotřebě energie v nových 
nebo rekonstruovaných budovách, a tím 
umožní optimální kombinaci 
obnovitelných zdrojů energie a vysoce 
účinných technologií.

(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov 
s nulovou energií; nebo 
(b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie. 

Or. en

Odůvodnění

Politiky by se měly definovat z hlediska povinností, které povedou k výsledkům, spíše než 
z hlediska prostředků k jejich dosažení. To vyžaduje optimální kombinování obnovitelných 
zdrojů energie a vysoce účinných technologií, a ne pouze jednu z těchto možností. Kromě toho 
je možné, že pro danou budovu neexistují místně dostupné obnovitelné zdroje energie. 
Energetická účinnost má pro splnění cílů pro rok 2020 zásadní význam. Tato skutečnost je 
o to důležitější pro budovy, protože ty skýtají z hlediska energetické účinnosti významný 
potenciál.

Pozměňovací návrh 653
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 4. Členské státy ve svých stavebních 
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předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se:

předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů ve všech nových 
nebo rekonstruovaných budovách 
vyžadujících vytápění nebo chlazení.

(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov 
s nulovou energií; nebo 
(b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie.

Or. en

Odůvodnění

Tato definice nových a rekonstruovaných budov je v souladu se zprávou Evropského 
parlamentu z vlastního podnětu 2007/2106 o akčním plánu pro energetickou účinnost. 
Písmena (a) a (b) by měla být vypuštěna, protože:

- (a) není třeba dělat výjimku pro pasivní budovy a budovy s nulovou energií, které podle 
definice využívají obnovitelné zdroje energie

- (b) některé obnovitelné zdroje energie (např. sluneční) jsou k dispozici všude.

Pozměňovací návrh 654
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie z 
obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet z 
kritérií týkajících se:

Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů pro vytápění a 
chlazení v nových budovách. Členské státy 
musí přijmout vhodná opatření, aby 
zajistily zvýšení využívání energie 
z obnovitelných zdrojů také ve stávajících 
budovách. Všechny výjimky z tohoto 
minimálního množství musí být 
transparentní a musí vycházet z kritérií 
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týkajících se:

Or. de

Odůvodnění

Instalovat obnovitelné zdroje energie do již renovovaných budov je méně hospodárné. Proto 
se má volba vhodných opatření ponechat na členských státech.

Pozměňovací návrh 655
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie z 
obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet z 
kritérií týkajících se:

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech podporují 
využívání systémů a zařízení pro vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů v 
nových nebo rekonstruovaných budovách. 
Všechny výjimky z tohoto minimálního 
množství musí být transparentní a musí 
vycházet z kritérií týkajících se:

Or. de

Odůvodnění

Tak lze nejlépe kombinovat obnovitelné zdroje a energetickou účinnost. Protože ani 
obnovitelných zdrojů není dostatek, měly by se pokud možno spalovat pouze v kogeneračních 
jednotkách. Tepelné sítě jsou cennou strukturou pro přivedení tepla z obnovitelných zdrojů 
energie k zákazníkovi. Velká zařízení na výrobu tepla a elektrické energie často využívaná v 
sítích pro dálkové vytápění jsou mnohem efektivnější než malá zařízení. Výstavba sítí pro 
dálkové vytápění, kogenerační jednotky a obnovitelné zdroje by se měly doplňovat, a nikoliv si 
vzájemně konkurovat.
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Pozměňovací návrh 656
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se:

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových 
budovách. Všechny výjimky z tohoto 
minimálního množství musí být 
transparentní a musí vycházet z kritérií 
týkajících se:

Or. en

Odůvodnění

Prosazování rekonstrukce stávajících budov by mohlo představovat značnou finanční zátěž 
pro vlastníky nebo nájemníky. Mohlo by to také vést k nevhodným investicím, tj. do 
technologií, které nejsou nákladově účinné.

Pozměňovací návrh 657
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových nebo
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se: 

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů nebo maximální 
úrovně spotřeby energie na čtvereční metr
v nových a rekonstruovaných budovách. 
Všechny výjimky z tohoto minimálního 
množství musí být transparentní a musí 
vycházet z kritérií týkajících se:

Or. en
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Odůvodnění

Konečným cílem směrnice a celého balíčku předpisů týkajících se změny klimatu je snížit 
spotřebu energie z neobnovitelných zdrojů a emise skleníkových plynů, a nikoli nezbytně 
uvalit kvóty ve prospěch obnovitelných zdrojů energie. Přidání maximální úrovně spotřeby 
energie na zastavěný čtvereční metr je technologicky neutrální a umožňuje nalézt optimální 
kombinaci energetické účinnosti, obnovitelné energie a řešení v oblasti vytápění a chlazení. 
To by se mělo vztahovat i na rekonstruované budovy, aniž by byla dotčena ochrana kulturního 
a architektonického dědictví.

Pozměňovací návrh 658
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových nebo
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se:

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových 
a rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se:

Or. en

Odůvodnění

Odvětví stavebnictví je největším evropským odvětvím využívajícím jeden druh energie 
a podílí se ze 40 % na spotřeby energie v Evropě. Vzhledem k rostoucí poptávce po energii a 
k dopadům emisí skleníkových plynů z fosilních paliv je nutno vyžadovat využívání energie
z obnovitelných zdrojů v nových a rekonstruovaných budovách.
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Pozměňovací návrh 659
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových nebo
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se:

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových 
a rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí vyžadovat využívání minimální úrovně energie z obnovitelných zdrojů 
energie v nových i v rekonstruovaných budovách. Výjimka založená na místních omezeních 
dostupnosti obnovitelných zdrojů je příliš nejednoznačná a ohrozila by obecnou povinnost 
využívat obnovitelné zdroje energie v budovách.

Pozměňovací návrh 660
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie z 
obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet z 
kritérií týkajících se: 

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových 
budovách. Všechny výjimky z tohoto 
minimálního množství musí být 
transparentní a musí vycházet z kritérií 
týkajících se: 

Or. de
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Odůvodnění

Požadavek využívání obnovitelné energie v renovovaných budovách znamená nadbytečnou a 
nepřiměřenou zátěž pro vlastníky. Vlastní renovací lze dosáhnout podstatné úspory energie. 
Kromě toho existují v některých členských státech ustanovení o ochraně historických 
památek, která s povinným zavedením obnovitelné energie po renovaci nejsou slučitelná.

Pozměňovací návrh 661
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov s 
nulovou energií; včetně domů napojených 
na sítě dálkové vytápění nebo chlazení, 
které splňují kritéria uvedená v pokynech 
pro poskytování podpor v oblasti životního 
prostředí nebo 

Or. de

Odůvodnění

Požadavek využívání obnovitelné energie v renovovaných budovách znamená nadbytečnou a 
nepřiměřenou zátěž pro vlastníky. Vlastní renovací lze dosáhnout podstatné úspory energie. 
Kromě toho existují v některých členských státech ustanovení o ochraně historických 
památek, která s povinným zavedením obnovitelné energie po renovaci nejsou slučitelná.

Pozměňovací návrh 662
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov s 
nulovou energií; včetně domů napojených 
na sítě dálkové vytápění, které splňují 
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kritéria uvedená v pokynech 
pro poskytování podpor v oblasti životního 
prostředí nebo

Or. de

Odůvodnění

Tak lze nejlépe kombinovat obnovitelné zdroje a energetickou účinnost. Protože ani 
obnovitelných zdrojů není dostatek, měly by se pokud možno spalovat pouze v kogeneračních 
jednotkách. Tepelné sítě jsou cennou strukturou pro přivedení tepla z obnovitelných zdrojů 
energie k zákazníkovi. Velká zařízení na výrobu tepla a elektrické energie často využívaná v 
sítích pro dálkové vytápění jsou mnohem efektivnější než malá zařízení. Výstavba sítí pro 
dálkové vytápění, kogenerační jednotky a obnovitelné zdroje by se měly doplňovat a nikoliv si 
vzájemně konkurovat.

Pozměňovací návrh 663
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov s 
nulovou energií; včetně domů napojených 
na sítě dálkové vytápění, které splňují 
kritéria uvedená v pokynech 
pro poskytování podpor v oblasti životního 
prostředí nebo

Or. de

Odůvodnění

Je správné zachovat povinnost využívat obnovitelné zdroje energie pro kombinovanou výrobu 
tepla.
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Pozměňovací návrh 664
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov s 
nulovou energií; včetně domů napojených 
na sítě dálkové vytápění, které splňují 
kritéria uvedená v pokynech 
pro poskytování podpor v oblasti životního 
prostředí nebo

Or. de

Odůvodnění

Připojením na sítě dálkové vytápění nebo chlazení prostřednictvím kogeneračních jednotek a 
odvádění tepla se budovy stávají energeticky pasivními popř. nízkoenergetickými budovami 
nebo budovami s nulovou energií. Tím se zabrání konfliktu cílů mezi energetickou účinností a 
obnovitelnými energiemi.

Pozměňovací návrh 665
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) užívání budov s nulovou energií;

Or. en

Odůvodnění

Energeticky pasivní budovy a nízkoenergetické budovy fungují na základě izolace a nemusí 
používat obnovitelné zdroje energie, takže se by neměly pokládat za výjimku z hlediska 
povinnosti používat energii z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 666
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) rekonstruované budovy, jejichž 
spotřeba energie je alespoň o 30 % nižší 
než platná norma energetické náročnosti 
podobných nových budov v době 
rekonstrukce;

Or. en

Pozměňovací návrh 667
Mechtild Rothe, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Místní omezení existují vždy, protože např. intenzita slunečního záření, větru atd. se liší, 
a proto by se neměla uvádět jako výjimka.
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Pozměňovací návrh 668
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie.

(b) prokázaná nepřítomnost zdrojů 
obnovitelné energie jakéhokoli druhu.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí vyžadovat využívání minimální úrovně energie z obnovitelných zdrojů 
energie v nových i v rekonstruovaných budovách. Výjimka založená na místních omezeních 
dostupnosti obnovitelných zdrojů je příliš nejednoznačná a ohrozila by obecnou povinnost 
využívat obnovitelné zdroje energie v budovách.

Pozměňovací návrh 669
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) využívání zařízení na kombinovanou 
výrobu tepla s vysokou účinností.

Or. de

Odůvodnění

Zásobování budov teplem na základě kombinované výroby tepelné a elektrické energie snižuje 
emise skleníkových plynů, šetří energetické rezervy, snižuje závislost na dovozu, a přispívá tak 
k uskutečnění cílů EU v oblasti ochrany klimatu a energetiky. Budovy, do kterých se teplo 
dodává prostřednictvím kombinované výroby tepelné a elektrické energie, musí být 
osvobozeny od povinnosti využívat obnovitelné zdroje energie. Velmi efektivní způsob provozu 
zařízení na kombinovanou výrobu tepla podstatně šetří primární energii a brání emisím 
skleníkových plynů, které působí škodlivě na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 670
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) kulturní a architektonické dědictví.

Or. en

Odůvodnění

Konečným cíle směrnice a celého balíčku předpisů o změně klimatu je snížit spotřebu energie 
z neobnovitelných zdrojů a emise skleníkových plynů, a nikoli nezbytně uvalit kvóty ve 
prospěch obnovitelných zdrojů energie. Přidání maximální úrovně spotřeby energie na 
zastavěný čtvereční metr je technologicky neutrální a umožňuje nalézt optimální kombinaci 
energetické účinnosti, obnovitelné energie a řešení v oblasti vytápění a chlazení. To by se 
mělo vztahovat i na rekonstruované budovy, aniž by byla dotčena ochrana kulturního 
a architektonického dědictví.

Pozměňovací návrh 671
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) převládající používání kombinované 
výroby tepla a elektřiny ať již přímo nebo 
pomocí dálkového vytápění.

Or. en

Odůvodnění

Prosazování rekonstrukce stávajících budov by mohlo představovat značnou finanční zátěž 
pro vlastníky nebo nájemníky. Mohlo by to také vést k nevhodným investicím, tj. do 
technologií, které nejsou nákladově účinné.
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Pozměňovací návrh 672
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) používání energie vyrobené v jedné či 
více kogeneračních jednotkách.

Or. fr

Odůvodnění

Biomasa je omezeným zdrojem a je nutné, aby členské státy upřednostňovaly používání 
biomasy v zařízeních, která dosahují vysoké účinnosti. Kogenerační jednotky jsou schopny 
dosáhnout vysoké účinnosti 75 až 90 %, v závislosti na aplikaci. Výroba elektrické energie z 
biomasy má velmi nízkou energetickou účinnost; členské státy proto musí dbát na to, aby 
podpůrné mechanismy nepodporovaly výrobu samotné elektrické energie, pokud by to vedlo k 
plýtvání vzácnou surovinou.

Pozměňovací návrh 673
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) odběru tepla ze sítě dálkové nebo 
místního vytápění, pokud se teplo vyrábí 
převážně v zařízeních pro kombinovanou 
výrobu tepla s vysokou účinností. 

Or. de

Odůvodnění

Zásobování budov teplem na základě kombinované výroby tepelné a elektrické energie snižuje 
emise skleníkových plynů, šetří energetické rezervy, snižuje závislost na dovozu, a přispívá tak 
k uskutečnění cílů EU v oblasti ochrany klimatu a energetiky. Budovy, do kterých se teplo 
dodává prostřednictvím kombinované výroby tepelné a elektrické energie, musí být 
osvobozeny od povinnosti využívat obnovitelné zdroje energie. Velmi efektivní způsob provozu 
zařízení na kombinovanou výrobu tepla podstatně šetří primární energii a brání emisím 
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skleníkových plynů, které působí škodlivě na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 674
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy budou od roku 2010 
podporovat energeticky úsporné projekty 
veřejných a soukromých budov. Členské 
státy zajistí, aby jejich vlastní nové budovy 
a nové budovy, v nichž sídlí veřejné 
orgány na vnitrostátní, regionální a 
místní úrovni, odpovídaly od roku 2015 
normám pro energetické úspory. Členské 
státy předloží do roku 2014 koncepci, jak 
by bylo možné využít zejména střechy 
veřejných budov pro výrobu 
obnovitelných energií, a to také třetími 
osobami.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy odpovídají za programy a koncepce na podporu obnovitelných zdrojů energie 
v rámci stavebního fondu a musí být zároveň průkopníkem, pokud jde o investice třetích stran 
do obnovitelných zdrojů energií. 

Pozměňovací návrh 675
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy budou počínaje rokem 
2012 proaktivně podporovat energeticky 
úsporné koncepce správních budov 
a budov určených k bydlení a nejpozději 
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do roku 2020 stanoví energeticky úsporné 
budovy jako požadavek. Členské státy 
vyžadují, aby se jejich vlastní budovy 
a budovy, v nichž sídlí veřejné nebo jim 
obdobné orgány na vnitrostátní, 
regionální a místní úrovni, přeměnily na 
pilotní projekty využívání obnovitelných 
druhů energie, a od roku 2012 začnou 
používat normy energetických úspor.
Střechy na všech veřejných nebo na 
smíšených soukromě-veřejných budovách 
budou dány k dispozici třetím osobám 
k investicím do zařízení na výrobu 
obnovitelné energie.

Or. en

Odůvodnění

Proaktivní podpora energeticky úsporné koncepce správních a soukromých obytných budovy 
ze strany členských států má zásadní význam. Zkušenosti pocházející z nedávné diskuse 
„Grenelle“ ve Francii však ukazují, že zpravodajem navrhovaný časový plán je příliš 
ambiciózní a jeho cíle lze stěží splnit. Je proto třeba zavést realističtější a dosažitelnější 
časový plán.

Pozměňovací návrh 676
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V případě rekonstruovaných budov 
s celkovou užitkovou podlahovou plochou 
menší než 200 m2 členské státy poskytují 
finanční pobídky nebo daňové 
zvýhodnění. Tato opatření jsou stabilní 
a dlouhodobá.

Or. en
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Odůvodnění

S cílem zajistit, aby vlastníci malých budov byli schopni splnit požadavky na energetickou 
účinnost a využívání energie z obnovitelných zdrojů, by měly členské státy poskytovat finanční 
pobídky.

Pozměňovací návrh 677
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty, inženýry a architekty, aby 
mohli při plánování, projektování, 
výstavbě a renovaci průmyslových nebo 
obytných oblastí řádně posoudit využití 
odpadní energie ze všech zdrojů energie 
pro dálkové vytápění a chlazení (a blokové 
vytápění a chlazení).

Or. en

Pozměňovací návrh 678
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Pokud jde o biomasu, členské státy 
podporují konverzní technologie, které 
dosahují konverzní účinnosti v minimální 
výši 85% pro rezidenční a komerční
zařízení a minimálně 70% pro průmyslová 
zařízení.
V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, která 
splňují minimální požadavky ekoznačky 
stanovené v rozhodnutí 2007/742/ES.
Pokud jde o solární energii, členské státy 
podporují zařízení a systémy, které 
dosahují konverzní účinnosti v minimální 
výši 35%.
Členské státy využívají při posuzování 
konverzní účinnosti a ukazatele vstupu a 
výstupu systémů a zařízení pro účely 
tohoto odstavce postupy Společenství, 
případně mezinárodní postupy, pokud 
takové postupy existují.

Or. cs

Odůvodnění

Odstavce 4 a 5 logicky nezapadají do struktury textu, znění je příliš direktivní a jejich 
aplikace by mohla dokonce ohrozit plnění směrnice o energetické účinnosti budov.

Pozměňovací návrh 679
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy s ohledem na vlastní
stavební předpisy a kodexy podporují 
využívání systémů a zařízení pro vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
které představují značné snížení spotřeby 
energie. Za účelem podpory těchto 
systémů a zařízení využívají členské státy 
energetické nebo ekologické štítky nebo 

vypouští se



PE409.384v01-00 110/125 AM\730537CS.doc

CS

jiná vhodná osvědčení nebo normy 
vytvořené na vnitrostátní nebo evropské 
úrovni, pokud existují.
Pokud jde o biomasu, členské státy 
podporují konverzní technologie, které 
dosahují konverzní účinnosti v minimální 
výši 85% pro rezidenční a komerční 
zařízení a minimálně 70% pro průmyslová 
zařízení.
V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, která 
splňují minimální požadavky ekoznačky 
stanovené v rozhodnutí 2007/742/ES. 
Pokud jde o solární energii, členské státy 
podporují zařízení a systémy, které 
dosahují konverzní účinnosti v minimální 
výši 35%. 
Členské státy využívají při posuzování 
konverzní účinnosti a ukazatele vstupu 
a výstupu systémů a zařízení pro účely 
tohoto odstavce postupy Společenství, 
případně mezinárodní postupy, pokud 
takové postupy existují.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí o tom, jaká opatření mají být přijata ohledně závazných cílů, by měly učinit 
členské státy. Každý členský stát má jiné možnosti a podmínky, za nichž může jednat.

Pozměňovací návrh 680
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy s ohledem na vlastní 
stavební předpisy a kodexy podporují 
využívání systémů a zařízení pro vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
které představují značné snížení spotřeby 

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

obnovitelných zdrojů energie a vysoce 
účinných technologií, a tím dosahují
značného snížení spotřeby energie. Za 
účelem podpory těchto systémů a zařízení 
využívají členské státy energetické nebo 
ekologické štítky nebo jiná vhodná 
osvědčení nebo normy vytvořené na 
vnitrostátní nebo evropské úrovni, pokud 
existují.

Or. en

Odůvodnění

Politiky by se měly definovat z hlediska povinností, které povedou k výsledkům, spíše než 
z hlediska prostředků k jejich dosažení. To vyžaduje optimální kombinování obnovitelných 
zdrojů energie a vysoce účinných technologií, a ne pouze jednu z těchto možností. Kromě toho 
je možné, že pro danou budovu neexistují místně dostupné obnovitelné zdroje energie. 
Energetická účinnost má pro splnění cílů pro rok 2020 zásadní význam. Tato skutečnost je 
o to důležitější pro budovy, protože ty skýtají z hlediska energetické účinnosti významný 
potenciál.

Pozměňovací návrh 681
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Členské státy s ohledem na vlastní 
stavební předpisy a kodexy podporují 
využívání systémů a zařízení pro vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
které umožňují optimální kombinaci 
obnovitelných zdrojů energie a vysoce 
účinných technologií a tím dosahují
značného snížení spotřeby energie. Za 
účelem podpory těchto systémů a zařízení 
využívají členské státy energetické nebo 
ekologické štítky nebo jiná vhodná 
osvědčení nebo normy vytvořené na 
vnitrostátní nebo evropské úrovni, pokud 
existují.
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Or. en

Odůvodnění

Politiky by se měly definovat z hlediska povinností, které povedou k výsledkům, spíše než 
z hlediska prostředků k jejich dosažení. To vyžaduje optimální kombinování obnovitelných 
zdrojů energie a vysoce účinných technologií, a ne pouze jednu z těchto možností. Kromě toho 
je možné, že pro danou budovu neexistují místně dostupné obnovitelné zdroje energie. 
Energetická účinnost má pro splnění cílů pro rok 2020 zásadní význam. Tato skutečnost je 
o to důležitější pro budovy, protože ty skýtají z hlediska energetické účinnosti významný 
potenciál.

Pozměňovací návrh 682
Britta Thomsen, Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. V režimech podpory energie 
z obnovitelných zdrojů pro vytápění 
a chlazení členské státy dělají rozdíly ve 
prospěch systémů a zařízení pro vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
které představují značné snížení spotřeby 
energie.  Za účelem podpory těchto 
systémů a zařízení využívají členské státy 
energetické nebo ekologické štítky nebo 
jiná vhodná osvědčení nebo normy 
vytvořené na vnitrostátní nebo evropské 
úrovni, pokud existují.

Or. en

Odůvodnění

Vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů je klíčovým odvětvím při plnění cílů a podpora 
může představovat více než jen předpisy. Měla by se zde odrážet různá dostupnost zdrojů.
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Pozměňovací návrh 683
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Mezi dostupnými technologiemi pro vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů energie je 
solární tepelná energie nejvýhodnější z hlediska technické kapacity dodávky v budovách, 
nákladové účinnosti, snížení poptávky po elektřině ve špičce, a obecněji i z hlediska přínosu 
k zabezpečení dodávek energie, zmírnění změny klimatu a vytváření místních pracovních míst. 
Potřebuje však silnou politickou podporu pro její rozsáhlé uvedení na trh, zejména v odvětví 
chlazení.

Pozměňovací návrh 684
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy s ohledem na vlastní 
stavební předpisy a kodexy podporují 
využívání systémů a zařízení pro vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
které představují značné snížení spotřeby 

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

v budovách a zařízeními pro vytápění a 
chlazení představují značné snížení 
spotřeby energie. Za účelem podpory 
těchto systémů a zařízení využívají členské 
státy energetické nebo ekologické štítky 
nebo jiná vhodná osvědčení nebo normy 
vytvořené na vnitrostátní nebo evropské 
úrovni, pokud existují.

Or. de

Odůvodnění

Systémy a zařízeními pro vytápění a chlazení je nutné podporovat pouze tehdy, pokud jejich 
využití podstatnou měrou přispěje k snížení emisí skleníkových plynů. Tak tomu není v 
případě, kdy budova již je zásobována teplem, které dodává účinné zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla, které je šetrné vůči životnímu prostředí. Nástup obnovitelných 
zdrojů energie na trh s teplem nesmí být příčinou vytlačení jiných technologií šetrných k 
životnímu prostředí, které si zaslouží, aby byly podporovány.

Pozměňovací návrh 685
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Upřesnění, že se jedná o snížení spotřeby primární energie je vhodné, neboť pouze pak zde lze 
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zahrnout zlepšení stupně účinnosti nebo zvýšení efektivity. Úspory energie lze dosáhnout 
pouze snížením spotřeby primární energie.

Pozměňovací návrh 686
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud jde o biomasu, členské státy 
podporují konverzní technologie, např. 
kogeneraci, které dosahují konverzní 
účinnosti v minimální výši 85% pro 
rezidenční a komerční zařízení 
a minimálně 70% pro průmyslová zařízení.
Členské státy dále dbají na to, aby 
podpůrné mechanismy nepodporovaly 
výrobu samotné elektrické energie 
z biomasy.

Or. fr

Odůvodnění

Biomasa je omezeným zdrojem a je nutné, aby členské státy upřednostňovaly používání 
biomasy v zařízeních, která dosahují vysoké účinnosti. Kogenerační jednotky jsou schopny 
dosáhnout vysoké účinnosti 75 až 90 %, v závislosti na aplikaci. Výroba elektrické energie z 
biomasy má velmi nízkou energetickou účinnost; členské státy proto musí dbát na to, aby 
podpůrné mechanismy nepodporovaly výrobu samotné elektrické energie, pokud by to vedlo k 
plýtvání vzácnou surovinou.

Pozměňovací návrh 687
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o biomasu, členské státy 
podporují konverzní technologie, které 
dosahují konverzní účinnosti v minimální 

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

výši 85% pro rezidenční a komerční 
zařízení a minimálně 70% pro průmyslová 
zařízení.

Or. it

Odůvodnění

Číslování je nutné, aby měl článek jasnou právní strukturu a aby se předešlo nedorozuměním 
týkajícím se právní hierarchie jednotlivých odstavců.

Pozměňovací návrh 688
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, která 
splňují minimální požadavky ekoznačky 
stanovené v rozhodnutí 2007/742/ES. 

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 689
Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, která
splňují minimální požadavky ekoznačky 

V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, jejichž 
obnovitelný energetický výkon převyšuje 
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stanovené v rozhodnutí 2007/742/ES. použitý příkon primární energie. To se 
vypočítá pomocí koeficientu 
obnovitelnosti (COR).
Břímě důkazu ve formě hodnot 
koeficientu výkonnosti (COP) a COR leží 
na nezávislém institutu po společném 
postupu zkoušek určeném Komisí.

Or. en

Odůvodnění

Všechny obnovitelné technologie, které jsou na trhu dostupné, používají jiné zdroje než 
obnovitelné. Je proto zapotřebí vyhodnotit nejvhodnější technologie využití obnovitelných 
zdrojů energie. Vzhledem k rozdílům v klimatických podmínkách, neexistuje jediné ideální 
řešení. Vynechání tepelných čerpadel ze směrnice by znamenalo, že klimatická rozmanitost 
EU jako celku je přehlížena. 

Všechna tepelná čerpadla, jejichž obnovitelný energetický výkon převyšuje použitý příkon 
primární energie, by měla být pokládána za obnovitelný zdroj energie. To se vypočítá pomocí 
koeficientu obnovitelnosti (COR).

    E RES

COR =      - 1 > 0  

           E jiné zdroje

Pozměňovací návrh 690
Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, která splňují 
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
v rozhodnutí 2007/742/ES.

V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, která 
dosahují vysoké účinnosti, zejména splňují 
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
v rozhodnutí 2007/742/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh je v souladu s nutností kombinovat vysoce účinné technologie a obnovitelné zdroje 
energie pro všechny typy tepelných čerpadel, tedy geotermální i aerotermální.

Pozměňovací návrh 691
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, která splňují 
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
v rozhodnutí 2007/742/ES.

V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, která
dosahují vysoké účinnosti, zejména splňují 
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
v rozhodnutí 2007/742/ES.

Or. en

Odůvodnění

Návrh je v souladu s nutností kombinovat vysoce účinné technologie a obnovitelné zdroje 
energie pro všechny typy tepelných čerpadel, tedy geotermální i aerotermální.

Pozměňovací návrh 692
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy tepelná čerpadla, která splňují 
minimální požadavky ekoznačky stanovené 
v rozhodnutí 2007/742/ES.

V případě tepelných čerpadel podpoří 
členské státy pouze tepelná čerpadla, která 
splňují minimální požadavky ekoznačky 
stanovené v rozhodnutí 2007/742/ES a 
systémy tepelných čerpadel, které splňují 
specifická kritéria účinnosti uvedená jako 
roční pracovní koeficient. Při výrobě tepla 
musí být u ročního pracovního 
koeficientu dosaženo alespoň hodnoty 3,5. 
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Or. de

Odůvodnění

Roční pracovní koeficient uvádí, kolik použitého elektrického pracovního výkonu bylo 
přeměněno v tepelnou energii. Tento další předpoklad účinnosti souvisí se stávajícími 
právními předpisy v členských státech a objasňuje, že se do hodnocení musí kromě údajů od 
výrobce zahrnout také vlastní provozní data údaje o systémech tepelných čerpadel.

Pozměňovací návrh 693
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 – pododstavec 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy podpoří vznik rafinerií na 
biopaliva s cílem umožnit využití 
nadbytečného tepla na zvýšení účinnosti.

Or. de

Odůvodnění

Je vhodné využít nadbytečné teplo, které vzniká při výrobě biopaliv. Členské státy by proto 
měly zajistit, aby taková místa výroby vznikala v blízkosti sítí dálkového vytápění s cílem 
efektivně využít nadbytečné energie k vytápění nebo chlazení.

Pozměňovací návrh 694
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Musí být zajištěn snadný přístup 
k veřejnému a soukromému financování 
a k projektům obnovitelné energie 
v zájmu Společenství.
S cílem usnadnit financování dosažení 
20 % cíle předloží Komise a členské státy 



PE409.384v01-00 120/125 AM\730537CS.doc

CS

do 31. prosince 2009 analýzu a plán 
zaměřené zejména na:
– lepší využívání strukturálních fondů a 
rámcových programů pro obnovitelné 
zdroje energie;
– lepší a zvýšené využívání finančních 
prostředků od Evropské investiční banky 
a dalších veřejných finančních institucí a
– lepší přístup k rizikovému kapitálu, 
zejména analyzováním použitelnosti 
nástroje na sdílení rizik u investic do 
obnovitelných zdrojů energie v rámci 
Evropské unie, obdobně jako je tomu 
u Globálního fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii 
(GEEREF), který je vyhrazen pro 
investice do obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti ve třetích zemích.
Komise zejména analyzuje, jak by tyto 
nové finanční možnosti mohly být využity 
k urychlení „projektů obnovitelné energie 
evropského zájmu“, tím, že se zrychlí: 
– rozvoj společenství a měst se 100% nebo 
vysokým podílem obnovitelné energie 
v rámci iniciativy „dohoda starostů“;
– rozvoj potřebné síťové infrastruktury 
k rozvoji potenciálu energie pobřežního 
větru a mořské energie v Severním 
a Baltském moři;
– zavádění sítí dálkového vytápění 
a chlazení na základě biomasy v severní 
a východní části EU ve spojení 
s významnějšími programy na dodatečné 
vybavení stávajícího stavebního fondu;
– rozvoj propojovacího vedení se zeměmi 
ve středomořském regionu s cílem plně 
navázat na obrovský potenciál větru 
a potenciál solárních tepelných elektráren 
ve Středomoří a ostatních sousedních 
zemích.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je totožný s Turmesovým pozměňovacím návrhem 90 s výjimkou 
rámcových programů ve financování.

Pozměňovací návrh 695
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Je zaručen snadný přístup 
k veřejnému a soukromému financování 
a k projektům obnovitelné energie 
evropského zájmu.
S cílem usnadnit financování dosažení 
20 % cíle předloží Komise a členské státy 
do 31. prosince 2009 analýzu a plán 
zaměřené zejména na:
– lepší využívání strukturálních fondů a 
rámcových programů  pro obnovitelné 
zdroje energie;
– lepší a zvýšené využívání finančních 
prostředků od Evropské investiční banky 
a dalších veřejných finančních institucí 
– lepší přístup k rizikovému kapitálu, 
zejména analyzováním použitelnosti 
nástroje na sdílení rizik u investic do 
obnovitelných zdrojů energie v rámci 
Evropské unie, obdobně jako je tomu 
u Globálního fondu pro energetickou 
účinnost a obnovitelnou energii 
(GEEREF), který je vyhrazen pro 
investice do obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti ve třetích zemích.
Komise zejména analyzuje, jak by tyto 
nové finanční možnosti mohly být využity 
k urychlení „projektů obnovitelné energie 
evropského zájmu“, tím, že se zrychlí:
– rozvoj společenství a měst se 100% nebo 
vysokým podílem obnovitelné energie 
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v rámci iniciativy „dohoda starostů“;
– rozvoj potřebné síťové infrastruktury 
k rozvoji potenciálu energie pobřežního 
větru a mořské energie v různých 
přímořských oblastech Evropské unie;
– zavádění sítí dálkového vytápění 
a chlazení na základě biomasy v severní 
a východní části EU ve spojení 
s významnějšími programy na dodatečné 
vybavení stávajícího stavebního fondu;
– rozvoj propojovacího vedení se zeměmi 
ve středomořském regionu s cílem plně 
navázat na obrovský potenciál větru 
a potenciál solárních tepelných elektráren 
ve Středomoří a ostatních sousedních 
zemích.

Or. en

Odůvodnění

K pozměňovacímu návrhu zpravodaje je dále třeba poznamenat: Za účelem podpory výzkumu 
a vývoje v oblasti biopaliv druhé generace je třeba ve směrnici o obnovitelných zdrojích 
energie uvést jasnou souvislost s rámcovým programem. Mnohé přímořské oblasti EU mají 
značný potenciál energie příbřežního větru a mořské energie, a to nejen v Severním 
a Baltském moři, a neměly by být diskriminovány.

Pozměňovací návrh 696
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Komise a členské státy do 31. prosince 
2009 předloží analýzu a plán zaměřené na 
koordinované cílení vnitrostátního 
financování a financování Společenství 
a dalších forem podpory na výzkumná 
střediska zabývající se energií 
z obnovitelných zdrojů a energeticky 
účinné technologie, zejména na střediska, 
která spolupracují s univerzitami 
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a podniky (hlavně s malými a středními 
podniky) v aplikovaném a novátorském 
průlomovém výzkumu. V decentralizované 
výrobě a výrobě Společenství se věnuje 
technickému výzkumu zvláštní zájem. 
Tento výzkum je zaměřen na minimální 
výskyt konfliktů, jako je konflikt mezi 
palivy a potravinami. Tato střediska se 
zaměří také na šíření informovanosti 
široké veřejnosti o obnovitelných zdrojích 
energie, zejména na opatření na šetření 
energií.

Or. en

Odůvodnění

Výzkumná střediska mají pro budoucnost evropských technologií v oblasti obnovitelných 
zdrojů energie a pro snahy o snížení emisí skleníkových plynů zásadní význam, a Komise 
a členské státy by je tedy měly koordinovaně plně podporovat.

Pozměňovací návrh 697
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Členské státy by měly přijmout 
finanční a jiná podpůrná opatření s cílem 
zajistit, aby co nejvíce zemědělských 
podniků bylo čistými výrobci energie 
pomocí využití zdrojů energie, jako jsou 
anaerobní vyhnívací komory, 
fotovoltaické články, palivo z dřevěných 
hoblin a biopaliva druhé generace. 
Příslušný orgán kromě toho zajistí, aby 
tato energie měla nediskriminační přístup 
k elektrické a plynové rozvodné síti. Musí 
se však minimalizovat konflikty použití, 
jako je konflikt mezi využitím dřeva na 
palivo a ve stavebnictví, a energie se musí 
vyrábět z nepotravinářských organických 
materiálů.
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Or. en

Odůvodnění

Venkovské zemědělské podniky jsou potenciálně bohatým zdrojem udržitelné obnovitelné 
energie, a příslušné orgány by je tedy měly plně podporovat.

Pozměňovací návrh 698
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5d. Členské státy zrevidují své politiky 
zadávání veřejných zakázek s cílem 
podporovat využití obnovitelných zdrojů 
energie a energeticky účinných 
technologií. Veřejné subjekty podpoří 
využívání nepotravinářských organických 
materiálů pro paliva ve vozovém parku 
silničních vozidel a v souladu s novou 
směrnicí přijmou další opatření 
na podporu čistých a energeticky 
účinných silničních dopravních 
prostředků.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné subjekty mají významné postavení při ovlivňování chování souvisejícího 
s hospodaření s uhlíkem.
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Pozměňovací návrh 699
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5e. Při vyhodnocování dopadu rozvoje 
obnovitelných zdrojů energie, který se 
uskutečňuje v oblastech určených 
právními předpisy EU o životním 
prostředí, zvláště směrnicí o přírodních 
stanovištích (směrnice 92/43/EHS), 
členské státy zohlední kladný vliv tohoto 
rozvoje na výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů v Evropské unii a jeho příspěvek 
k dosažení cílů stanovených touto 
směrnicí.

Or. en

Odůvodnění

Při vyhodnocování environmentálního dopadu na mechanismy výroby energie z obnovitelných 
zdrojů je třeba pečlivě posoudit a zohlednit boj proti změně klimatu.
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