
AM\731121CS.doc PE409.428v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2008/0016(COD)

1. 7. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
700 - 876

Návrh zprávy
Claude Turmes
(PE405.949v01-00)

Podpora užívání energie z obnovitelných zdrojů

Návrh směrnice
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))



PE409.428v01-00 2/130 AM\731121CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\731121CS.doc 3/130 PE409.428v01-00

CS

Pozměňovací návrh 700
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby informace 
ohledně opatření podpory byly přístupné 
spotřebitelům, stavebním firmám 
a subjektům zajišťujícím instalaci, 
architektům a dodavatelům zařízení 
a systémů pro vytápění, chlazení a výrobu 
elektřiny a vozidel, ve kterých lze použít 
směsi bohaté na biopaliva nebo čistá 
biopaliva. 

1. Členské státy zajistí, aby informace 
ohledně opatření podpory a zvláštní služby 
pro znevýhodněné spotřebitele byly 
přístupné spotřebitelům, stavebním 
firmám, subjektům zajišťujícím instalaci, 
architektům, organizacím působícím 
v oblasti sociálního bydlení a dodavatelům 
zařízení a systémů pro vytápění, chlazení 
a výrobu elektřiny a vozidel, ve kterých lze 
použít směsi bohaté na biopaliva nebo čistá 
biopaliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 701
David Martin

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby informace
ohledně opatření podpory byly přístupné 
spotřebitelům, stavebním firmám 
a subjektům zajišťujícím instalaci, 
architektům a dodavatelům zařízení 
a systémů pro vytápění, chlazení a výrobu 
elektřiny a vozidel, ve kterých lze použít 
směsi bohaté na biopaliva nebo čistá 
biopaliva. 

1. Členské státy zajistí, aby informace 
ohledně opatření podpory byly přístupné 
spotřebitelům, místním a regionálním 
orgánům odpovědným za rozhodování, 
stavebním firmám, subjektům zajišťujícím 
instalaci, architektům a dodavatelům 
zařízení a systémů pro vytápění, chlazení 
a výrobu elektřiny a vozidel, ve kterých lze 
použít směsi bohaté na biopaliva nebo čistá 
biopaliva.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem ke svým pravomocem v oblasti plánování a jako vlastníci budov a vozových parků 
by měly být o opatřeních podpory informovány i orgány místní a regionální správy. Tyto 
orgány by měly mít také možnost předávat tyto informace klíčovým subjektům na místní 
a regionální úrovni.

Pozměňovací návrh 702
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby informace 
ohledně opatření podpory byly přístupné
spotřebitelům, stavebním firmám 
a subjektům zajišťujícím instalaci, 
architektům a dodavatelům zařízení 
a systémů pro vytápění, chlazení a výrobu 
elektřiny a vozidel, ve kterých lze použít 
směsi bohaté na biopaliva nebo čistá 
biopaliva. 

1. Členské státy zajistí, aby informace 
ohledně opatření podpory byly v širokém 
měřítku poskytovány spotřebitelům, 
stavebním firmám, subjektům zajišťujícím 
instalaci, architektům a dodavatelům 
zařízení a systémů pro vytápění, chlazení 
a výrobu elektřiny a vozidel, ve kterých lze 
použít směsi bohaté na biopaliva nebo čistá 
biopaliva. 

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zlepšování povědomí veřejnosti o obnovitelných zdrojích energie by informace 
o opatřeních podpory neměly být spotřebitelům, stavebním firmám, subjektům zajišťujícím 
instalaci, architektům a dodavatelům zařízení pouze zpřístupňovány, nýbrž aktivně 
poskytovány. 

Pozměňovací návrh 703
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
zařízení anebo systémů i vnitrostátní 

2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
zařízení anebo systémů i vnitrostátní 
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příslušné orgány zpřístupnili informace 
ohledně čistých zisků, nákladů 
a energetické účinnosti zařízení a systémů 
pro vytápění, chlazení a výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. 

příslušné orgány zpřístupnili informace 
ohledně čistých zisků, nákladů 
a energetické účinnosti zařízení a systémů 
pro vytápění, chlazení a výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a z hybridních 
systémů, jež kombinují konvenční 
a obnovitelné zdroje energie. 

Or. en

Odůvodnění

Hybridní systémy, které kombinují obnovitelné a konvenční zdroje energie, mohou být 
z ekonomického hlediska i z hlediska ochrany životního prostředí nejvhodnějším způsobem 
zavádění obnovitelných zdrojů do odvětví vytápění, chlazení a výroby elektřiny. Spotřebitelé 
by měli obdržet dostatečné informace, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o tom, jak 
snížit spotřebu energie a s ní spojené emise a jak využívat přírodní zdroje.

Pozměňovací návrh 704
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
zařízení anebo systémů i vnitrostátní 
příslušné orgány zpřístupnili informace 
ohledně čistých zisků, nákladů 
a energetické účinnosti zařízení a systémů 
pro vytápění, chlazení a výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. 

2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
zařízení anebo systémů i vnitrostátní 
příslušné orgány zpřístupnili informace 
ohledně čistých zisků, nákladů 
a energetické účinnosti zařízení a systémů 
pro vytápění, chlazení a výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů a z hybridních 
systémů, jež kombinují konvenční 
a obnovitelné zdroje energie.

Or. en

Odůvodnění

Hybridní systémy, které kombinují obnovitelné a konvenční zdroje energie, mohou být 
z ekonomického hlediska i z hlediska ochrany životního prostředí nejvhodnějším způsobem 
zavádění obnovitelných zdrojů do odvětví vytápění, chlazení a výroby elektřiny. Spotřebitelé 
by měli obdržet dostatečné informace, aby mohli činit informovaná rozhodnutí o tom, jak 
snížit spotřebu energie a s ní spojené emise a jak využívat přírodní zdroje.
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Pozměňovací návrh 705
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
zařízení anebo systémů či vnitrostátní 
příslušné orgány zpřístupnili informace 
ohledně čistých zisků, nákladů 
a energetické účinnosti zařízení a systémů 
pro vytápění, chlazení a výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů.

2. Členské státy zajistí, aby dodavatelé 
zařízení anebo systémů a vnitrostátní 
příslušné orgány zpřístupnili informace 
ohledně čistých zisků, nákladů 
a energetické účinnosti zařízení a systémů 
pro vytápění, chlazení a výrobu elektřiny 
z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu rychlého proniknutí energie z obnovitelných zdrojů na trh je nezbytné zlepšit 
povědomí veřejnosti o těchto zdrojích.

Pozměňovací návrh 706
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito 
kritérii.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Není proveditelné žádat osvědčování osob, jež zajišťují instalaci malých zařízení využívajících 
obnovitelné zdroje energie. To by pro ně znamenalo nepřiměřenou dodatečnou 
administrativní zátěž.

Pozměňovací návrh 707
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy zajistí, aby byly kotle 
a kamna na biomasu, solární 
fotovoltaické a solární tepelné systémy, 
mělké geotermální systémy a tepelná 
čerpadla malého rozsahu považovány za 
vyhovující stavebním předpisům, které 
stanoví povinnost tyto technologie 
využívat, a za uznatelné pro jiné programy 
podpory pouze tehdy, provede-li jejich
instalaci držitel příslušného osvědčení. 
Pro tyto účely členské státy vytvoří 
systémy osvědčování pro osoby zajišťující 
instalaci kotlů a kamen na biomasu, 
solárních fotovoltaických a solárních 
tepelných systémů, mělkých 
geotermálních systémů a tepelných 
čerpadel malého rozsahu. Pro účely 
odborné přípravy osob zajišťujících 
instalaci vytvoří členské státy akreditační 
program. Tyto systémy osvědčování 
a akreditace jsou založeny na kritériích 
stanovených v příloze IV. Každý členský 
stát uzná osvědčení, které vydá jiný 
členský stát v souladu s těmito kritérii. 
Pokud již existují jiné programy 
zajišťování kvality, jež vedou ke 
srovnatelným výsledkům jako osvědčování 
osob zajišťujících instalaci podle tohoto 
článku, mohou je členské státy během 
maximálně tříletého přechodného období 
uznávat jako alternativu k osvědčování 
osob zajišťujících instalaci. Příloha IV 
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může být upravena s ohledem na 
technický pokrok a vývoj trhu 
regulativním postupem podle čl. 21 odst. 
2.

Or. en

Pozměňovací návrh 708
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy zajistí, aby byly v úzké 
spolupráci s příslušnými zainteresovanými 
subjekty vytvořeny systémy osvědčování 
pro osoby zajišťující instalaci kotlů 
a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů, mělkých geotermálních systémů
a tepelných čerpadel malého rozsahu. Tyto 
systémy osvědčování jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV, která 
lze v případě potřeby upravit regulativním 
postupem podle čl. 21 odst. 2. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vytvoří
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

Or. en

Odůvodnění

Do celého postupu osvědčování by měly být úzce zapojeny příslušné zainteresované subjekty, 
aby mohly přispět svými odbornými znalostmi. Dále je v zájmu lepší přehlednosti navrhováno 
rozdělení přílohy IV do dvou částí (osvědčování v příloze IVa a akreditace v příloze IVb). 
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Pozměňovací návrh 709
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii. 

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu nebo směsi 
biokapalin, solárních fotovoltaických 
a solárních tepelných systémů a tepelných 
čerpadel malého rozsahu. Tyto systémy 
jsou založeny na kritériích stanovených 
v příloze IV a musí být rovnocenné 
stávajícím systémům vztahujícím se na 
osoby zajišťující instalaci systémů 
a technologií pro vytápění a chlazení, jež 
využívají konvenční energii. Členské státy 
by měly podporovat programy odborné 
přípravy, vzdělávání a osvědčování 
v oblasti kombinování konvenčních 
a obnovitelných zdrojů energie pro 
vytápění, které zajišťují státní 
a regionální orgány a akreditované 
subjekty odborné přípravy. Každý členský 
stát uzná osvědčení, které vydá jiný 
členský stát v souladu s těmito kritérii. 

Or. en

Odůvodnění

Směsi biokapalin jsou z hospodářského hlediska a z hlediska ochrany životního prostředí 
účinným způsobem zavádění obnovitelných zdrojů do systémů vytápění. Systémy vytápění 
a chlazení využívající energie z obnovitelných zdrojů musí být instalovány osobami, které jsou 
stejně kompetentní jako v případě systémů využívajících konvenční energii. Nové programy 
odborné přípravy uvedené v příloze IV by měly přestavovat užitečné doplnění již zavedených 
systémů odborné přípravy osob, jež zajišťují instalaci technologií využívajících konvenční 
zdroje energie, na úrovni členských států.
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Pozměňovací návrh 710
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici 
systémy osvědčování nebo rovnocenné 
systémy kvalifikace pro osoby zajišťující 
instalaci kotlů a kamen na biomasu, 
solárních fotovoltaických a solárních 
tepelných systémů a tepelných čerpadel 
malého rozsahu. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydá jiný členský stát 
v souladu s těmito kritérii; směrnice 
2005/36/ES tím není dotčena.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech existují účinné systémy odborné přípravy, které v mnoha 
aspektech převyšují evropský standard. Příslušná kvalifikace zpravidla vyžaduje odbornou 
přípravu v délce 3–3,5 roku, odborná příprava pro pozici mistra má celkovou délku 5–6 let. 
Potřebné znalosti a dovednosti jsou v dostatečné míře pokryty v rámci řady učebních oborů. 

Pozměňovací návrh 711
Werner Langen, Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici 
systémy osvědčování nebo rovnocenné 
systémy kvalifikace pro osoby zajišťující 
instalaci kotlů a kamen na biomasu, 
solárních fotovoltaických a solárních 
tepelných systémů a tepelných čerpadel
malého rozsahu. Tyto systémy osvědčování
jsou založeny na kritériích stanovených 
v příloze IV. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydá jiný členský stát 



AM\731121CS.doc 11/130 PE409.428v01-00

CS

v souladu s těmito kritérii. Směrnice 
2005/36/ES tím není dotčena.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech existují účinné systémy odborné přípravy, které v mnoha 
aspektech převyšují evropský standard. Příslušná kvalifikace zpravidla vyžaduje odbornou 
přípravu v délce 3–3,5 roku, odborná příprava pro pozici mistra má celkovou délku 5–6 let. 
Potřebné znalosti a dovednosti jsou v dostatečné míře pokryty v rámci řady učebních oborů. 

Pozměňovací návrh 712
Herbert Reul, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici 
systémy osvědčování nebo rovnocenné 
systémy kvalifikace pro osoby zajišťující 
instalaci kotlů a kamen na biomasu, 
solárních fotovoltaických a solárních 
tepelných systémů a tepelných čerpadel 
malého rozsahu. Tyto systémy osvědčování
jsou založeny na kritériích stanovených 
v příloze IV. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydá jiný členský stát 
v souladu s těmito kritérii; směrnice 
2005/36/ES tím není dotčena.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech existují účinné systémy odborné přípravy, v jejichž rámci 
příslušná kvalifikace zpravidla vyžaduje odbornou přípravu v délce 3 let, odborná příprava 
pro pozici mistra má v Německu celkovou délku 5–6 let. Potřebné znalosti a dovednosti jsou v 
dostatečné míře pokryty v rámci řady učebních oborů. Dodatečné osvědčování je zbytečné. 

Směrnice 2005/36/ES upravuje komplexním a konečným způsobem uznávání odborných 
kvalifikací u regulovaných povolání.
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Pozměňovací návrh 713
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy zajistí, aby byly k dispozici 
systémy osvědčování nebo rovnocenné 
systémy kvalifikace pro osoby zajišťující 
instalaci kotlů a kamen na biomasu, 
solárních fotovoltaických a solárních 
tepelných systémů a tepelných čerpadel 
malého rozsahu. Tyto systémy osvědčování
jsou založeny na kritériích stanovených 
v příloze IV. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydá jiný členský stát 
v souladu s těmito kritérii; směrnice 
2005/36/ES tím není dotčena.

Or. de

Odůvodnění

V některých členských státech existují účinné systémy odborné přípravy, které v mnoha 
aspektech převyšují evropský standard. Příslušná kvalifikace zpravidla vyžaduje odbornou 
přípravu v délce 3–3,5 roku, odborná příprava pro pozici mistra má celkovou délku 5–6 let. 
Potřebné znalosti a dovednosti jsou v dostatečné míře pokryty v rámci řady učebních oborů. 

Pozměňovací návrh 714
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na

3. Členské státy umožní vznik systémů 
osvědčování nebo ekvivalentních 
kvalifikačních systémů pro osoby 
zajišťující instalaci kotlů a kamen na 
biomasu, solárních fotovoltaických a 
solárních tepelných systémů a tepelných 
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kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

čerpadel malého rozsahu. Tyto systémy 
nebo ekvivalentní kvalifikační systémy 
mohou vzít v potaz kritéria stanovená v 
příloze IV. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydá jiný členský stát v 
souladu s těmito kritérii.

Or. cs

Odůvodnění

V jednotlivých členských státech již existují různé certifikační či vzdělávací systémy pro 
instalatéry kotlů apod. Není potřeba tyto požadavky centralizovat, kvalifikace jsou uznávány 
vzájemně. Členské státy by pro splnění svého právně závazného cíle neměly být zatěžovány 
dalšími závaznými požadavky, naopak, měly by mít dostatek flexibility ke splnění tohoto cíle.

Pozměňovací návrh 715
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu a pro osoby zajišťující instalaci 
horizontálních a vertikálních tepelných 
kolektorů (tzn. vrtné a stavební 
společnosti). Tyto systémy jsou založeny 
na kritériích stanovených v příloze IV. 
Každý členský stát uzná osvědčení, které 
vydá jiný členský stát v souladu s těmito 
kritérii.

Or. en

Odůvodnění

Zdroj tepla je důležitou součástí systému na principu tepelného čerpadla. Kvalita jeho 
projektování a instalace je klíčovým faktorem celkové účinnosti. Vzhledem k tomu, že 
instalace tepelného kolektoru vyžaduje odborné znalosti a je často prováděna odbornými 
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pracovníky – v případě vertikálních kolektorů pracovníky vrtných společností, v případě 
horizontálních kolektorů pracovníky stavebních společností – měly by být uvedeny i tyto 
osoby.

Pozměňovací návrh 716
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu a pro osoby zajišťující instalaci 
horizontálních a vertikálních tepelných 
kolektorů (tzn. vrtné a stavební 
společnosti). Tyto systémy jsou založeny 
na kritériích stanovených v příloze IV. 
Každý členský stát uzná osvědčení, které 
vydá jiný členský stát v souladu s těmito 
kritérii.

Or. en

Odůvodnění

Zdroj tepla je důležitou součástí systému na principu tepelného čerpadla. Kvalita jeho 
projektování a instalace je klíčovým faktorem celkové účinnosti. Vzhledem k tomu, že 
instalace tepelného kolektoru vyžaduje odborné znalosti a je často prováděna odbornými 
pracovníky – v případě vertikálních kolektorů pracovníky vrtných společností, v případě 
horizontálních kolektorů pracovníky stavebních společností – měly by být uvedeny i tyto 
osoby.
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Pozměňovací návrh 717
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Do 31. prosince 2014 vytvoří členské 
státy po konzultaci s příslušnými 
zainteresovanými subjekty systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby byly do vytváření systémů osvědčování a akreditace úzce zapojeny příslušné 
zainteresované subjekty, aby mohly přispět svými odbornými znalostmi. Na vytvoření systémů 
osvědčování, které jsou v řadě členských států na samém začátku, by měla být poskytnuta 
dostatečná adaptační lhůta.

Pozměňovací návrh 718
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů, včetně tepelných čerpadel malého 
rozsahu a geotermických systémů. Tyto 
systémy jsou založeny na kritériích 
stanovených v příloze IV. Každý členský 
stát uzná osvědčení, které vydá jiný 
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jiný členský stát v souladu s těmito kritérii. členský stát v souladu s těmito kritérii.

Or. fr

Odůvodnění

Není vhodné vypustit z podmínek navrhovaných Komisí tepelná čerpadla.

Pozměňovací návrh 719
Norbert Glante

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy vytvoří systémy
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, domácích 
výměníkových stanic pro dálkové 
vytápění, solárních fotovoltaických a 
solárních tepelných systémů a tepelných 
čerpadel malého rozsahu. Tyto systémy 
jsou založeny na kritériích stanovených v 
příloze IV. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydá jiný členský stát v 
souladu s těmito kritérii.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zajistit, aby pracovníci instalující domácí výměníkové stanice pro dálkové vytápění 
byli pro plnění svých úkolů kvalifikovaní, a to zejména v těch členských zemích, kde je vývoj 
zařízení dálkového vytápění poměrně novou záležitostí. Proto by stanice pro dálkové vytápění 
měly být do seznamu taktéž zahrnuty. 
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Pozměňovací návrh 720
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do (1 rok po vstupu této směrnice 
v platnost) se postupem podle čl. 21 odst. 3 
na základě informací získaných od 
členských států a konzultací s příslušnými 
odvětvími stanoví minimální požadavky 
a podmínky pro vzájemné uznávání 
programů odborné přípravy a osvědčování 
firem i příslušných pracovníků 
zajišťujících instalaci, údržbu a servis 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů, tepelných čerpadel 
a horizontálních a vertikálních tepelných 
kolektorů malého rozsahu, přičemž se 
řádně zohlední systémy osvědčování, které 
již pro uvedené produkty a uvedená 
zařízení existují.

Or. en

Odůvodnění

Zdroj tepla je důležitou součástí systému na principu tepelného čerpadla. Kvalita jeho 
projektování a instalace je klíčovým faktorem celkové účinnosti. Vzhledem k tomu, že 
instalace tepelného kolektoru vyžaduje odborné znalosti a je často prováděna odbornými 
pracovníky – v případě vertikálních kolektorů pracovníky vrtných společností, v případě 
horizontálních kolektorů pracovníky stavebních společností – měly by být uvedeny i tyto 
osoby.
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Pozměňovací návrh 721
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do (1 rok po vstupu této směrnice 
v platnost) se postupem podle čl. 21 odst. 3 
na základě informací získaných od 
členských států a konzultací s příslušnými 
odvětvími stanoví minimální požadavky 
a podmínky pro vzájemné uznávání 
programů odborné přípravy a osvědčování 
firem i příslušných pracovníků 
zajišťujících instalaci, údržbu a servis 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů, tepelných čerpadel 
a horizontálních a vertikálních tepelných 
kolektorů malého rozsahu, přičemž se 
řádně zohlední systémy osvědčování, které 
již pro uvedené produkty a uvedená 
zařízení existují.

Or. en

Odůvodnění

Tento přístup je v souladu s nařízením 303/2008. S cílem zaručit vzájemné uznávání je 
přiměřené uplatňovat stejný přístup i u jiných druhů zařízení a systémů. Aby byla zajištěna 
nákladová úspornost programů, měly by systémy osvědčování pro zařízení nebo systémy, jež 
jsou předmětem této směrnice, zohledňovat stávající systémy osvědčování pro zařízení nebo 
systémy stejného druhu, jako jsou zařízení a systémy již upravené jinými evropskými právními 
předpisy. Navrhovaný postup poskytuje dostatek času na vytvoření systému osvědčování, který 
by zahrnoval požadavky uvedené v příloze IV.
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Pozměňovací návrh 722
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do (2 roky po vstupu této směrnice 
v platnost) členské státy stanoví nebo 
upraví své vlastní požadavky na odbornou 
přípravu a osvědčování na základě 
minimálních požadavků uvedených 
v odstavci 3.1. O svých programech 
osvědčování informují členské státy 
Komisi. Členské státy uznávají osvědčení 
vydaná jiným členským státem 
a neomezují svobodu poskytování služeb 
nebo svobodu usazování z důvodů 
souvisejících s osvědčením vydaným 
v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Zdroj tepla je důležitou součástí systému na principu tepelného čerpadla. Kvalita jeho 
projektování a instalace je klíčovým faktorem celkové účinnosti. Vzhledem k tomu, že 
instalace tepelného kolektoru vyžaduje odborné znalosti a je často prováděna odbornými 
pracovníky – v případě vertikálních kolektorů pracovníky vrtných společností, v případě 
horizontálních kolektorů pracovníky stavebních společností – měly by být uvedeny i tyto 
osoby.

Pozměňovací návrh 723
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 – pododstavec 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Do (2 roky po vstupu této směrnice 
v platnost) členské státy stanoví nebo 
upraví své vlastní požadavky na odbornou 
přípravu a osvědčování na základě 
minimálních požadavků uvedených 
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v odstavci 3.1. O svých programech 
osvědčování informují členské státy 
Komisi. Členské státy uznávají osvědčení 
vydaná jiným členským státem 
a neomezují svobodu poskytování služeb 
nebo svobodu usazování z důvodů 
souvisejících s osvědčením vydaným 
v jiném členském státě.

Or. en

Odůvodnění

Tento přístup je v souladu s nařízením 303/2008. S cílem zaručit vzájemné uznávání je 
přiměřené uplatňovat stejný přístup i u jiných druhů zařízení a systémů. Aby byla zajištěna 
nákladová úspornost programů, měly by systémy osvědčování pro zařízení nebo systémy, jež 
jsou předmětem této směrnice, zohledňovat stávající systémy osvědčování pro zařízení nebo 
systémy stejného druhu, jako jsou zařízení a systémy již upravené jinými evropskými právními 
předpisy. Navrhovaný postup poskytuje dostatek času na vytvoření systému osvědčování, který 
by zahrnoval požadavky uvedené v příloze IV.

Pozměňovací návrh 724
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy vytvoří systémy 
akreditace programů odborné přípravy 
nebo poskytovatelů odborné přípravy pro 
osoby zajišťující instalaci zařízení na 
biomasu, mělkých geotermálních systémů, 
tepelných čerpadel, solárních 
fotovoltaických systémů a solárních 
tepelných systémů. Tyto akreditační 
systémy jsou založeny na kritériích 
stanovených v příloze IVa, která lze 
v případě potřeby upravit regulativním 
postupem podle čl. 21 odst. 2.

Or. en
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Odůvodnění

Technologie využívající obnovitelné zdroje energie se rychle vyvíjí; platí to zejména pro 
odvětví fotovoltaických technologií, které investuje vysoké částky do výzkumu a vývoje a do 
nových výrobních kapacit. Proto by měla být zajištěna možnost změnit přílohu IVb, aby mohla 
být příslušná kritéria v případě potřeby upravena, např. přizpůsobena budoucímu 
technickému vývoji.

Pozměňovací návrh 725
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3b. Členské státy zajistí, aby od roku 2015 
byly za instalace provedené v souladu 
s požadavky stanovenými podle čl. 12 odst. 
4 této směrnice pokládány pouze instalace 
provedené držiteli příslušného osvědčení.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byla zaručena kvalita instalace. Na vytvoření systémů osvědčování by však 
měla být poskytnuta dostatečná adaptační lhůta.

Pozměňovací návrh 726
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty a architekty, aby mohli při 
plánování, projektování, výstavbě 
a renovaci průmyslových anebo obytných 
oblastí řádně posoudit využití energie
z obnovitelných zdrojů a dálkového 
vytápění a chlazení.

4. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty a architekty, aby mohli při 
plánování, projektování, výstavbě 
a renovaci průmyslových anebo obytných 
oblastí řádně posoudit optimální 
kombinaci zdrojů obnovitelné energie
a vysoce účinných technologií.
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Or. en

Odůvodnění

Politiky by se měly definovat z hlediska povinností, které povedou k určitým výsledkům, spíše 
než z hlediska prostředků k jejich dosažení. Je proto zapotřebí zvolit optimální kombinaci 
obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinných technologií, spíše než tu či onu variantu.
Navíc je možné, že pro určitou budovu v daném místě zdroje obnovitelné energie neexistují. 
Energetická účinnost má pro splnění cílů do roku 2020 zásadní význam. Tato skutečnost je 
o to důležitější pro budovy, protože ty skýtají z hlediska energetické účinnosti významný 
potenciál.

Pozměňovací návrh 727
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty a architekty, aby mohli při 
plánování, projektování, výstavbě 
a renovaci průmyslových anebo obytných 
oblastí řádně posoudit využití energie
z obnovitelných zdrojů a dálkového 
vytápění a chlazení.

4. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty a architekty, aby mohli při 
plánování, projektování, výstavbě 
a renovaci průmyslových anebo obytných 
oblastí řádně posoudit optimální 
kombinaci zdrojů obnovitelné energie
a vysoce účinných technologií.

Or. en

Odůvodnění

Politiky by se měly definovat z hlediska povinností, které povedou k určitým výsledkům, spíše 
než z hlediska prostředků k jejich dosažení. Je proto zapotřebí zvolit optimální kombinaci 
obnovitelných zdrojů energie a vysoce účinných technologií, spíše než tu či onu variantu.
Navíc je možné, že pro určitou budovu v daném místě zdroje obnovitelné energie neexistují. 
Energetická účinnost má pro splnění cílů do roku 2020 zásadní význam. Tato skutečnost je 
o to důležitější pro budovy, protože ty skýtají z hlediska energetické účinnosti významný 
potenciál.
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Pozměňovací návrh 728
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty a architekty, aby mohli při 
plánování, projektování, výstavbě 
a renovaci průmyslových anebo obytných 
oblastí řádně posoudit využití energie 
z obnovitelných zdrojů a dálkového 
vytápění a chlazení. 

4. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty, architekty a organizace 
působící v oblasti sociálního bydlení, aby 
mohli při plánování, projektování, 
výstavbě a renovaci průmyslových anebo 
obytných oblastí řádně posoudit využití 
energie z obnovitelných zdrojů 
a dálkového vytápění a chlazení. 

Or. en

Pozměňovací návrh 729
Vladimír Remek

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty a architekty, aby mohli při 
plánování, projektování, výstavbě a 
renovaci průmyslových anebo obytných 
oblastí řádně posoudit využití energie z 
obnovitelných zdrojů a dálkového vytápění 
a chlazení.

4. Členské státy mohou vytvořit pokyny 
pro projektanty a architekty, aby mohli při 
plánování, projektování, výstavbě a 
renovaci průmyslových anebo obytných 
oblastí řádně posoudit využití energie z 
obnovitelných zdrojů a dálkového vytápění 
a chlazení.

Or. cs

Odůvodnění

Členské státy by pro splnění svých právně závazných cílů neměly být zatěžovány dalšími 
závaznými požadavky. Naopak by měly mít dostatek flexibility ke splnění těchto cílů.
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Pozměňovací návrh 730
David Martin

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy za účasti orgánů místní 
a regionální správy zajistí, aby byli občané 
dostatečně informováni o přínosech 
a účelnosti rozvoje a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Dobrá informovanost zásadní měrou přispívá k pochopení a aktivní podpoře obnovitelných 
zdrojů ze strany občanů. K zapojení do toho procesu by měly být podněcovány orgány veřejné 
správy na všech úrovních.

Pozměňovací návrh 731
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k distribuční soustavě elektřiny Přístup k distribuční soustavě elektřiny, 
plynovodům a sítím dálkového vytápění 
a chlazení a jejich provoz

Or. en

Odůvodnění

Přístup k infrastruktuře je nezbytný u všech druhů energie z obnovitelných zdrojů, nejen 
u elektřiny.
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Pozměňovací návrh 732
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k distribuční soustavě elektřiny Přístup k distribuční soustavě elektřiny 
a rozšiřování sítě. 

Or. de

Odůvodnění

Je zapotřebí celostního přístupu, neboť rozšiřování sítě samo o sobě nepostačuje např. k 
tomu, aby proud vyráběný větrnými elektrárnami, které vykazují výkyvy ve výrobě proudu, byl 
rozváděn za využití přiměřeného úsilí. Pro tyto účely je třeba řízení celé sítě. 

Pozměňovací návrh 733
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k distribuční soustavě elektřiny Přístup k distribuční soustavě elektřiny 
a rozvoj systému

Or. en

Odůvodnění

Kromě zajištění přístupu k distribuční soustavě bude při integraci energie z obnovitelných 
zdrojů nesnadným úkolem také rozvoj distribuční soustavy, a obecně rozvoj celého systému.
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Pozměňovací návrh 734
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy a příslušné orgány učiní 
nezbytné kroky k rozvoji infrastruktury pro 
elektrickou přenosovou a distribuční 
soustavu, skladovacích kapacit 
a vhodných nástrojů pro správu sítě, aby 
se přizpůsobily dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
a to zavčas a v souladu s cíli stanovenými 
v přílohách 1A a 1B, včetně propojovacích 
vedení mezi členskými státy a rovněž 
třetími zeměmi. Ve svých vnitrostátních 
akčních plánech posoudí nezbytnost 
rozšíření a/nebo posílení stávající 
infrastruktury pro usnadnění integrace 
potřebného množství energie 
z obnovitelných zdrojů ke splnění 
vnitrostátního cíle do roku 2020. Přijmou 
rovněž nezbytná opatření, která umožní 
výrobcům energie z obnovitelných zdrojů, 
aby se v případě oprávněného požadavku 
připojili k distribuční soustavě.

Or. en

Odůvodnění

Zavádění výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů bude snadnější, pokud bude vytvořena 
dostatečná skladovací kapacita a pokud budou využívána zařízení IT k posílení systémů 
správy distribučních sítí.
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Pozměňovací návrh 735
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji rozvodné infrastruktury 
a elektrické distribuční soustavy tak, aby 
byl zajištěn bezpečný provoz této soustavy
a aby se přizpůsobila dalšímu rozvoji 
výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie, včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy. V souvislosti s tímto 
rozvojem by měly být zrychleny postupy 
schvalování rozvodných zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Integrace elektřiny z obnovitelných zdrojů vyžaduje rozvoj nejen rozvodné soustavy, ale 
celého systému, neboť povede ke složitějšímu a pokročilejšímu provozu. Rychle postupující 
rozvoj výroby elektrické energie z obnovitelných zdrojů vyžaduje urychlený rozvoj rozvodné 
soustavy, a tedy lepší postupy schvalování.

Pozměňovací návrh 736
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky k 
rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie,
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy a rozšiřování sítě. Za tímto 
účelem provedou členské státy příslušná 
opatření, aby se urychlila schvalovací 
řízení a aby rozšiřování sítě probíhalo 
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za koordinace prostřednictvím 
schvalovacího řízení pro instalaci zařízení 
na výrobu elektřiny z obnovitelných 
energií.  

Or. de

Odůvodnění

Je zapotřebí celostního přístupu, neboť rozšiřování sítě samo o sobě nepostačuje např. k 
tomu, aby proud vyráběný větrnými elektrárnami, které vykazují výkyvy ve výrobě proudu, byl 
rozváděn za využití přiměřeného úsilí Pro tyto účely je třeba vytvořit řízení celé sítě. 

Pozměňovací návrh 737
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní jako minimum pro 
dosažení cílů stanovených v akčním plánu 
pro obnovitelnou energii všechny
nezbytné kroky k rozvoji infrastruktury pro 
elektrickou distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 738
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
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přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy. 

přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně rozvoje „inteligentních“ 
distribučních soustav a propojovacích 
vedení mezi členskými státy.

Or. fr

Odůvodnění

Problematika přístupu obnovitelné elektrické energie do distribuční soustavy se týká všech 
decentralizovaných zařízení. Tato zařízení vyrábějí elektřinu v průmyslových areálech, kde je 
také spotřebována, nebo ve veřejných (nemocnicích apod.), komerčních nebo obytných 
budovách. Je nutné, aby decentralizovaná zařízení jako např. kogenerační jednotky využívala 
legislativních novinek v oblasti přístupu do distribuční soustavy a aby se jejich přínos odrážel 
v příslušných postupech a souvisejících nákladech.

Pozměňovací návrh 739
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny a biomethanu z obnovitelných 
zdrojů energie, včetně propojovacích 
vedení mezi členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Bezpečný přístup k rozvodné soustavě je pro výrobce biomethanu klíčový.
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Pozměňovací návrh 740
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní všechny nezbytné 
kroky k rozvoji infrastruktury pro 
elektrickou distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 741
Jerzy Buzek

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Při dimenzování a přizpůsobování 
kapacity by měl být zvážen vývoj a využití 
technologií pro dočasné skladování pro 
překlenutí doby největšího odběru. Rozvoj 
těchto technologií by měl být podporován 
zvláštním evropským plánem pro moderní 
technologie pro skladování energie.

Or. en

Odůvodnění

Nerovnováha mezi výrobou energie z obnovitelných zdrojů a poptávkou po energii vyžaduje 
účinnou kapacitu pro dočasné skladování energie. Tuto kapacitu lze získat prostřednictvím 
rozsáhlých kombinovaných systémů pro výrobu a skladování energie, jež využívají např. 
elektrochemické jednotky pro skladování energie, jako jsou baterie.
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Pozměňovací návrh 742
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy a pokud 
je to s ohledem na bezpečnost vnitrostátní 
elektrické rozvodné soustavy možné,

a) členské státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přednostní 
připojení, přenos a distribuci elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
a zajistili, aby odpovědní provozovatelé 
soustavu na odůvodněnou žádost výrobce 
energie z obnovitelných zdrojů 
optimalizovali, posílili a rozšířili, 
a zabezpečili tak přednostní připojení, 
přístup, přenos, distribuci a uvolňování 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů;
b) členské státy rovněž zajistí přednostní 
přístup elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů do distribuční soustavy;
c) při správě zařízení na výrobu elektrické 
energie dají provozovatelé přenosových 
soustav přednost výrobním zařízením 
využívajícím obnovitelné zdroje energie;
d) členské státy zajistí, aby odpovědní 
provozovatelé soustavy přijali všechna 
náležitá provozní opatření týkající se 
soustavy a trhu, a minimalizovali tak 
ztráty elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů.
Členské státy zajistí, aby odpovědní 
provozovatelé soustavy veřejně 
a bezodkladně oznamovali zjištěné 
problémy a přijatá opatření. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 743
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

2. Členské státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přednostní přenos 
a distribuci elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie. Členské 
státy a příslušné regulační orgány zajistí 
rovněž přednostní přístup elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů do 
přenosové a distribuční soustavy. Při 
správě zařízení na výrobu elektrické 
energie dají provozovatelé síťových
přenosových soustav a energetické burzy
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje z hlediska spolehlivosti 
a bezpečnosti, v souladu s provozními 
předpisy, které schvaluje příslušný orgán. 
Odchylky od této zásady jsou možné, 
pouze pokud je ohrožena bezpečnost 
vnitrostátní elektrické rozvodné soustavy. 
Důkazní břemeno nedodržování zásady 
přednostního uvolňování spočívá na 
příslušném provozovateli sítě nebo 
energetické burzy a musí být provázeno 
systémem náhrad pro výrobce obnovitelné 
energie, kteří jsou poškozeni, v souladu 
s plány rozvoje energie z obnovitelných 
zdrojů vytvořenými každým členským 
státem. Provozovatel sítě a/nebo 
energetické burzy by měl na internetových 
stránkách informovat o zjištěných 
problémech a přijatých opatřeních.

Or. en

Odůvodnění

Je nutné zdůraznit úlohu vnitrostátních regulačních orgánů při vytváření předpisů pro 
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rozvodné soustavy. Důkazní břemeno v případě neupřednostňování přístupu spočívá na 
provozovatelích přenosové soustavy nebo energetické burzy a tyto případy musí být 
transparentním způsobem oznamovány.

Pozměňovací návrh 744
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě 
zařízení na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie a v zařízeních na kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny. Za tímto účelem 
vytvoří provozovatelé rozvodný režim, 
který, není-li ohroženo zabezpečení 
dodávek u regionálních, vnitrostátních 
nebo region přesahujících 
elektroenergetických sítí, zajišťuje
přednostní rozvod.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zabezpečit dodávky. Kromě toho podporuje EU také využívání kombinované výroby 
tepla a elektřiny. Pokud by tento způsob nebyl zahrnut do přednostního přístupu k síti, bylo by 
nutné jej za jistých okolností vyřadit, což by mělo za následek snížení výroby tepla. 
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Pozměňovací návrh 745
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy či 
zabezpečení dodávek, členské státy zajistí, 
aby provozovatelé přenosových 
a distribučních soustav zaručili na svém 
území přenos a distribuci elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
a zabezpečili dodávky. Zajistí rovněž 
přednostní přístup elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů a v zařízeních na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny
do distribuční soustavy. Přednostní přístup 
k síti pro elektřinu z obnovitelných zdrojů 
energie neplatí pro proud z kombinované 
výroby tepla a elektřiny. Pokud je 
ohroženo pokrytí poptávky po užitečném
teple, zajistí členské státy, aby elektrická 
energie vyrobená v rámci kombinované 
výroby tepla a elektřiny byla odebírána na 
stejné úrovni. Při správě zařízení na 
výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie a/nebo 
zařízením na kombinovanou výrobu tepla 
a elektřiny, pokud to provozování 
vnitrostátního elektrického systému 
umožňuje.

Or. de

Odůvodnění

Ve větrných oblastech se již několikrát opakovala situace, kdy jako následek povinnosti 
přednostního odběru elektřiny z obnovitelných zdrojů energie v době zvýšeného rozvodu 
větrné energie bylo nutné „pozastavit“ zařízení kombinované výroby tepla a elektřiny, takže 
již nemohlo být dodáváno teplo z těchto zdrojů. Aby se tomuto nebezpečí předešlo, je třeba 
zaručit, aby přednostní přístup k síti pro elektřinu z obnovitelných energií ve vztahu k el. 
proudu z kombinované výroby tepla a elektřiny neplatil. 
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Pozměňovací návrh 746
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Mohou rovněž zajistit přednostní 
připojení elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů k distribuční 
soustavě. Členské státy mohou 
rozhodnout, že při uvolňování energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
s ohledem na odpovědnost za rovnováhu 
v závislosti na trhu přednost výrobním 
zařízením využívajícím obnovitelné zdroje 
energie, pokud to provozování 
vnitrostátního elektrického systému 
umožňuje. 

Or. en

Odůvodnění

Neomezená přednost pro elektřinu z obnovitelných zdrojů je v rozporu se směrnicí o vnitřním 
trhu s elektřinou, která vylučuje uplatňování diskriminačních postupů vůči účastníkům trhu. 
Plnou odpovědnost za rovnováhu musí nést zařízení na výrobu elektřiny z obnovitelných 
zdrojů, což je v souladu se zásadami otevřeného trhu s elektřinou.
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Pozměňovací návrh 747
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Mohou rovněž zajistit přednostní 
přístup elektřiny vyrobené buď
z obnovitelných zdrojů nebo jiných zdrojů, 
které jsou neutrální z hlediska CO2, do 
distribuční soustavy. Při správě zařízení na 
výrobu elektrické energie mohou dát
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli je nutné zajistit pro energii z obnovitelných zdrojů rovný přístup do soustavy, je 
povinnost přednostního přístupu nebo uvolňování této energie v rozporu s řádným 
fungováním trhu s elektřinou. Přednostní přístup nebo přednostní uvolňování by tedy neměly 
být stanoveny povinně.

Pozměňovací návrh 748
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
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přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
nebo v kogeneračních jednotkách do 
distribuční soustavy. Při správě zařízení na 
výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

Or. fr

Odůvodnění

Problematika přístupu obnovitelné elektrické energie do distribuční soustavy se týká všech 
decentralizovaných zařízení. Tato zařízení vyrábějí elektřinu v průmyslových areálech, kde je 
také spotřebována, nebo ve veřejných (nemocnicích apod.), komerčních nebo obytných 
budovách. Je nutné, aby decentralizovaná zařízení jako např. kogenerační jednotky využívala 
legislativních novinek v oblasti přístupu do distribuční soustavy a aby se jejich přínos odrážel 
v příslušných postupech a souvisejících nákladech.

Pozměňovací návrh 749
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Mohou rovněž zajistit přednostní 
přístup elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů do distribuční soustavy. Při správě 
zařízení na výrobu elektrické energie 
mohou dát provozovatelé přenosových 
soustav přednost výrobním zařízením 
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obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

využívajícím obnovitelné zdroje energie, 
pokud to provozování vnitrostátního 
elektrického systému umožňuje. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zaručit přístup k soustavě a rovné podmínky pro všechny druhy výroby elektrické 
energie z obnovitelných zdrojů. Povinný přednostní přístup je však v rozporu se zásadami 
směrnice o trhu s elektřinou a narušil by fungování tohoto trhu. Provozovatelé přenosových 
a distribučních soustav musí ke všem výrobcům přistupovat stejně.

Pozměňovací návrh 750
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přednostní 
připojení, přístup, přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie.

Or. en

Odůvodnění

Obnovitelné zdroje čelí nyní na trhu s elektřinou diskriminaci. Prodlevy, s nimiž se potýkají 
výrobci energie z obnovitelných zdrojů, jsou nepřijatelné. Jen ve Skotsku usilují o připojení 
k přenosové soustavě projekty výroby energie z převážně obnovitelných zdrojů s kapacitou 
přibližně 11 000 MW. Pokud nebude mít energie z obnovitelných zdrojů přednostní podmínky 
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z hlediska fyzického připojení, nemusí být dosažen stanovený 20% cíl.

Pozměňovací návrh 751
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy,
zabezpečení dodávek a spravedlivá 
hospodářská soutěž, členské státy zajistí, 
aby provozovatelé přenosových 
a distribučních soustav zaručili na svém 
území přenos a distribuci elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie,
a zajistí přednostní přístup elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů do 
distribuční soustavy. Při správě zařízení na 
výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

Or. en

Odůvodnění

Udělení přednosti by mělo být rovněž vázáno na zajištění spolehlivosti a bezpečnosti rozvodné 
soustavy. Vzhledem k důsledkům pro vyrovnávání sítě, které plynou z proměnlivosti, jež je 
energii vyrobené z obnovitelných zdrojů vlastní, musí být při uplatňování přednostního 
přístupu a uvolňování elektřiny bezpodmínečně zohledňována spolehlivost a bezpečnost 
soustavy a zabezpečení dodávek. Při přijímání rozhodnutí ohledně přednostního přístupu 
energie z obnovitelných zdrojů do soustavy je rovněž zapotřebí zohledňovat nákladovou 
efektivitu investic a spravedlivost hospodářské soutěže.
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Pozměňovací návrh 752
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území fyzické připojení 
do dvou let od podání žádosti, přístup,
přenos a distribuci elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie. Členské 
státy zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

Or. en

Odůvodnění

Lepší fyzické připojení ve stanovené časové lhůtě významně podpoří výraznější pronikání 
energie z obnovitelných zdrojů na trh.

Pozměňovací návrh 753
Alejo Vidal-Quadras

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
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elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy, pokud jsou 
zabezpečeny dodávky a neexistují jiná 
provozní omezení. Při správě zařízení na 
výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

Or. en

Pozměňovací návrh 754
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie, a to v přiměřené lhůtě poté, co je 
vznesen požadavek na takovou kapacitu. 
Zajistí rovněž přednostní přístup elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů do 
distribuční soustavy. Při správě zařízení na 
výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

Or. en
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Odůvodnění

Navrhovaná úloha provozovatelů přenosových a distribučních soustav v souvislosti 
s pravomocí uvolňovat nebo upřednostňovat energii z určitých zařízení je smysluplná pouze 
v rámci systému podpory založeného na výkupních cenách. Dokud nebudou tyto systémy 
podpory pro členské státy povinné, zasahovala by tato ustanovení jednoznačně do fungování 
trhu, a proto by měla být vypuštěna.

Pozměňovací návrh 755
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Mohou rovněž zajistit přednostní 
přístup elektřiny vyrobené z obnovitelných 
zdrojů do distribuční soustavy. Při správě 
zařízení na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje. 

Or. en

Odůvodnění

Na trhu s elektřinou v severských zemích je veškerý přístup k rozvodné soustavě založen na 
obchodních smlouvách. Jestliže účastník trhu prodal svou elektřinu na trhu s elektřinou, má 
zaručen přístup k rozvodné soustavě. Proto bude-li trh vybudován stejným způsobem jako 
v severských zemích, není třeba stanovit přednostní přístup k soustavě.
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Pozměňovací návrh 756
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
o vypracování a zveřejnění jejich 
jednotných pravidel pro hrazení a sdílení 
nákladů na technické úpravy, jako je 
připojení na distribuční soustavu a posílení 
distribuční soustavy, které jsou nutné pro 
začlenění nových výrobců dodávajících do 
propojené distribuční soustavy elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

3. Členské státy požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
o vypracování a zveřejnění jejich 
jednotných pravidel pro hrazení a sdílení 
nákladů na technické úpravy, jako je 
připojení na distribuční soustavu a posílení 
distribuční soustavy, které jsou nutné pro 
začlenění nových výrobců dodávajících do 
propojené distribuční soustavy elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů. 
Členské státy zajistí, aby byly zohledněny 
změny nákladů vyvolané touto směrnicí 
a aby byli provozovatelé přenosových 
a distribučních soustav odškodněni 
v rámci struktury sazeb.

Or. en

Pozměňovací návrh 757
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
o vypracování a zveřejnění jejich 
jednotných pravidel pro hrazení a sdílení 
nákladů na technické úpravy, jako je 
připojení na distribuční soustavu a posílení 
distribuční soustavy, které jsou nutné pro 
začlenění nových výrobců dodávajících do 
propojené distribuční soustavy elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

3. Členské státy nebo příslušné 
vnitrostátní orgány požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
o vypracování a zveřejnění jejich 
jednotných pravidel pro hrazení a sdílení 
nákladů na technické úpravy, jako je 
připojení na distribuční soustavu, posílení 
distribuční soustavy, zlepšení provozu 
soustavy a pravidla pro nediskriminační 
uplatňování kodexů soustavy, které jsou 
nutné pro začlenění nových výrobců 
dodávajících do propojené distribuční 
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soustavy elektřinu vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů. Tato pravidla 
budou zveřejněna nejpozději do 
30. června 2010.

Or. en

Odůvodnění

Každodenní provoz soustavy a posilování soustavy jsou dvě různé věci.

Pozměňovací návrh 758
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
o vypracování a zveřejnění jejich 
jednotných pravidel pro hrazení a sdílení 
nákladů na technické úpravy, jako je 
připojení na distribuční soustavu a posílení 
distribuční soustavy, které jsou nutné pro 
začlenění nových výrobců dodávajících do 
propojené distribuční soustavy elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů.

3. Členské státy požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
o vypracování a zveřejnění jejich 
jednotných pravidel pro hrazení a sdílení 
nákladů na technické úpravy, jako je 
připojení na distribuční soustavu a posílení 
distribuční soustavy, které jsou nutné pro 
začlenění nových výrobců dodávajících do 
propojené distribuční soustavy elektřinu 
vyrobenou z obnovitelných zdrojů nebo 
v kogeneračních jednotkách.

Or. fr

Odůvodnění

Problematika přístupu obnovitelné elektrické energie do distribuční soustavy se týká všech 
decentralizovaných zařízení. Tato zařízení vyrábějí elektřinu v průmyslových areálech, kde je 
také spotřebována, nebo ve veřejných (nemocnicích apod.), komerčních nebo obytných 
budovách. Je nutné, aby decentralizovaná zařízení jako např. kogenerační jednotky využívala 
legislativních novinek v oblasti přístupu do distribuční soustavy a aby se jejich přínos odrážel 
v příslušných postupech a souvisejících nákladech.
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Pozměňovací návrh 759
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy vyžadují od 
provozovatelů přenosových 
a distribučních soustav, aby poskytli 
každému novému výrobci, který se chce 
připojit k přenosové a distribuční 
soustavě, komplexní a podrobné 
informace o přenosových systémech. 
Součástí takto poskytnutých informací 
jsou údaje o již přidělené a o dosud volné 
přenosové kapacitě.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění větší právní jistoty a posílení důvěry investorů je nezbytné poskytnout novým 
výrobcům příslušné informace o přenosových systémech, neboť nedostatečné informace jsou 
jednou z největších překážek vzniku nových zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 760
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy nebo příslušné regulační 
orgány budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vysokého a středního napětí vyžadovat, 
aby poskytli každému novému výrobci, 
který se chce připojit k přenosové nebo 
distribuční soustavě, komplexní 
a podrobné informace o přenosové 
soustavě včetně neomezených informací 
o přenosové kapacitě, která je již 
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přidělena a která je ještě k dispozici.

Or. it

Odůvodnění

Výrobci energie z obnovitelných zdrojů čelí značné nejistotě včetně nedostatku informací 
o přenosových soustavách, což tvoří základní prvek při zřizování zařízení pro výrobu čisté 
energie.

S cílem zajistit větší právní jistotu a zlepšit důvěru investorů, je nutno poskytovat podrobné 
informace o přenosových soustavách všem novým výrobcům, kteří se chtějí k soustavě 
připojit.

Pozměňovací návrh 761
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy mohou případně 
vyžadovat od provozovatelů přenosových 
a distribučních soustav, aby hradili zčásti 
nebo zcela náklady uvedené v odstavci 3. 
Členské státy přezkoumají a přijmou 
nezbytná opatření ke zlepšení rámců 
a pravidel pro hrazení a sdílení nákladů 
uvedených v odstavci 3 nejpozději do dne 
30. června 2011 a poté každé dva roky 
s cílem zajistit začlenění nových výrobců, 
jak je uvedeno v daném odstavci.

4. Členské státy mohou případně 
vyžadovat od provozovatelů přenosových 
a distribučních soustav, aby hradili zčásti 
nebo zcela náklady uvedené v odstavci 3. 
Členské státy mohou rovněž těmto 
provozovatelům uložit, aby zcela nebo 
částečně nesli náklady za dodávky energie 
pro fyzické osoby, jejichž příjmy jsou pod 
hranicí chudoby daného členského státu.
Členské státy přezkoumají a přijmou 
nezbytná opatření ke zlepšení rámců 
a pravidel pro hrazení a sdílení nákladů 
uvedených v odstavci 3 nejpozději do dne 
30. června 2011 a poté každé dva roky 
s cílem zajistit začlenění nových výrobců, 
jak je uvedeno v daném odstavci.

Or. fr

Odůvodnění

Je nutné, aby členské státy dostaly možnost zapojit všechny výrobce energie do selektivní 
politiky umožňující dodávky energie znevýhodněným sociálním vrstvám za rozumnou cenu.
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Pozměňovací návrh 762
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením. 
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kteří se chtějí připojit na soustavu, aby 
vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

5. , Členské státy a příslušné regulační 
orgány budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě:

(a) komplexní a podrobný odhad nákladů 
souvisejících s připojením;
(b) časový rozvrh přijetí a zpracování 
žádosti o připojení k soustavě;
(c) časový rozvrh skutečného připojení 
k soustavě;
Členské státy nebo příslušné regulační 
orgány vytvoří ustanovení týkající se 
pokut při nesplnění požadavků 
stanovených v odstavcích (a), (b) a (c).
Členské státy nebo příslušné regulační 
orgány mohou povolit výrobcům elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie, kteří se 
chtějí připojit na soustavu, aby sami 
zajistili práce související s jejich 
připojením.

Or. it

Odůvodnění

Jedním z hlavních problémů, s nimiž se setkávají provozovatelé, kteří chtějí zavést výrobu 
energie z obnovitelných zdrojů, je procedurální nejistota obklopující žádosti o přístup 
k soustavě.
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Existence dlouhého postupu pro připojení k síti je překážkou decentralizace výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů. Je tedy nezbytné zpřísnit pravidla pro přístup k síti a zajistit, aby 
všechny členské státy transponovaly stávající právní předpisy o této problematice.

Pozměňovací návrh 763
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením.
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kteří se chtějí připojit na soustavu, aby 
vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě:

a) komplexní a podrobný odhad nákladů 
souvisejících s připojením;
b) přiměřený a přesný časový rozvrh 
přijetí a vyřízení žádosti o připojení 
k soustavě;
c) přiměřený a přesný časový rozvrh 
účinného připojení k soustavě.
Členské státy vymezí ustanovení 
ukládající postih v případě nedodržení 
pravidel uvedených pod písmeny a), b) 
a c) tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Nejistota ohledně postupu podávání a vyřizování žádosti o přístup k rozvodné soustavě je pro 
provozovatele, kteří hodlají vybudovat nové zařízení na výrobu energie z obnovitelných 
zdrojů, jednou z největších obtíží. V zájmu zajištění větší právní jistoty pro provozovatele je 
nezbytné zpřísnit pravidla pro připojení k soustavě, včetně stanovení jasných časových lhůt 
k vyřízení žádostí nových zájemců. 
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Pozměňovací návrh 764
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením. 
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kteří se chtějí připojit na soustavu, aby 
vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením, včetně 
přesných a přiměřených lhůt, které 
v úhrnu nepřesáhnou dva roky. Členské 
státy mohou povolit výrobcům elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie, kteří se 
chtějí připojit na soustavu, aby vypsali 
veřejnou soutěž na práce související 
s připojením.

Or. en

Pozměňovací návrh 765
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením. 
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kteří se chtějí připojit na soustavu, aby 
vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením, včetně 
přesných a přiměřených lhůt, které 
v úhrnu nepřesáhnou dva roky. Členské 
státy mohou povolit výrobcům elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie, kteří se 
chtějí připojit na soustavu, aby vypsali 
veřejnou soutěž na práce související 
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s připojením.

Or. en

Odůvodnění

Lepší fyzické připojení v přiměřené časové lhůtě významně podpoří výraznější pronikání 
energie z obnovitelných zdrojů na trh.

Pozměňovací návrh 766
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením. 
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kteří se chtějí připojit na soustavu, aby
vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením na 
základě nákladů uvedených v odstavci 3. 
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kteří se chtějí připojit na soustavu, aby 
vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

Or. en

Pozměňovací návrh 767
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 

5. Členské státy budou od provozovatelů 
přenosových a distribučních soustav 
vyžadovat, aby poskytli každému novému 
výrobci, který se chce připojit k distribuční 
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soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením. 
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kteří se chtějí připojit na soustavu, aby 
vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením.

soustavě, komplexní a podrobný odhad 
nákladů souvisejících s připojením. 
Členské státy mohou povolit výrobcům 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
kteří se chtějí připojit na soustavu, aby 
vypsali veřejnou soutěž na práce 
související s připojením. Nabídky budou 
vypracovány na základě platných 
technických předpisů.

Or. de

Odůvodnění

Při provádění směrnice je třeba mít na zřeteli platné technické předpisy. Provozovatel sítě je 
povinen neustále provozovat sít´tak, aby byly zabezpečeny dodávky, a dodržovat při tom 
platné technické předpisy. Tento požadavek je nutno dodržovat jak při intenzivní výrobě v 
elektrárnách, tak v případě, že zdroje energii nevyrábějí. Rozšiřování sítí a s tím související 
výše investic musí být proto zaměřené jak na situaci maximální výroby, tak i minimální 
zaručené výroby energie. 

Pozměňovací návrh 768
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Sdílení nákladů uvedené v odstavci 3 
musí být zajištěno systémem, který je 
založen na objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritériích 
zohledňujících prospěch, který mají z 
připojení dříve i později připojení výrobci 
a rovněž provozovatelé přenosových a 
distribučních soustav.

6. Sdílení nákladů uvedené v odstavci 3 
musí být zajištěno systémem, který je 
založen na objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritériích.

Or. de

Odůvodnění

Zahrnutí budoucího prospěchu do výpočtu nákladů není uskutečnitelné a vedlo by k velkému 
počtu právních sporů. 
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Pozměňovací návrh 769
Mia De Vits, Philippe Busquin

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Sdílení nákladů uvedené v odstavci 3 
musí být zajištěno systémem, který je 
založen na objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritériích 
zohledňujících prospěch, který mají 
z připojení dříve i později připojení 
výrobci a rovněž provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav.

6. Sdílení nákladů uvedené v odstavci 3 
musí být zajištěno systémem, který je 
založen na objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritériích 
zohledňujících prospěch, s ohledem na 
náklady na připojení, který mají 
z připojení dříve i později připojení 
výrobci.

Or. en

Odůvodnění

Výpočet potenciálního prospěchu pro celý systém i již připojené výrobce nikdy nepřinese 
jednoznačný výsledek. To může vytvářet nerovné podmínky pro jednotlivé zájemce.

Pozměňovací návrh 770
Alyn Smith

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Členské státy zajistí, aby účtování 
poplatků za přenos a distribuci 
nediskriminovalo elektřinu z obnovitelných 
zdrojů energie, včetně zejména elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie vyrobené 
v okrajových oblastech, například 
ostrovních regionech a regionech s nízkou 
hustotou obyvatelstva.

7. Vnitrostátní regulační orgány stanoví 
povinnost, aby účtování poplatků za přenos 
a distribuci nediskriminovalo elektřinu 
z obnovitelných zdrojů energie 
a nediskriminovalo elektřinu
z obnovitelných zdrojů energie vyrobené 
v okrajových oblastech, například 
ostrovních regionech a regionech s nízkou 
hustotou obyvatelstva; porušování tohoto 
ustanovení prošetřuje Komise, která 
v takovém případě přijme nezbytná 
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nápravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy toto ustanovení soustavně porušují a Komise neplní svou povinnost jeho 
dodržování vymáhat. Tento pozměňovací návrh zpřísňuje znění tak, aby byly odpovědnosti 
příslušných orgánů vymezeny zcela jednoznačně.

Pozměňovací návrh 771
Paul Rübig

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované provozovateli přenosových a 
distribučních soustav za přenos a distribuci 
elektřiny ze zařízení, která využívají 
obnovitelné zdroje, odrážely realizovatelné 
nákladové výhody vyplývající z připojení 
zařízení na soustavu. Tyto nákladové 
výhody mohou vzniknout z přímého užití 
nízkonapěťové distribuční soustavy.

8. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované provozovateli přenosových 
a distribučních soustav za přenos 
a distribuci elektřiny ze zařízení, která 
využívají obnovitelné zdroje, odrážely 
náklady, jež vyplývající z připojení 
zařízení na soustavu.

Or. de

Odůvodnění

Uvedené výhody vyplývající z rozložené výroby a jejich kvantifikaci je nutno pokládat za 
problematické, neboť rozložená výroba může snížit ztráty pro systém jen v tom případě, že 
bude energie dodávána ve správném množství a čase. Dále se obnovitelné zdroje energie 
často vyznačují obtížně plánovatelnou připraveností k výkonu a kromě toho dochází často i ke 
zvýšení ztrát v důsledku toho, že dodávky neodpovídají spotřebě. 
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Pozměňovací návrh 772
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované provozovateli přenosových 
a distribučních soustav za přenos 
a distribuci elektřiny ze zařízení, která 
využívají obnovitelné zdroje, odrážely 
realizovatelné nákladové výhody 
vyplývající z připojení zařízení na 
soustavu. Tyto nákladové výhody mohou 
vzniknout z přímého užití nízkonapěťové 
distribuční soustavy.

8. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované provozovateli přenosových 
a distribučních soustav za přenos 
a distribuci elektřiny z kogeneračních 
jednotek nebo ze zařízení, která využívají 
obnovitelné zdroje, odrážely realizovatelné 
nákladové výhody vyplývající z připojení 
zařízení na soustavu. Tyto nákladové 
výhody mohou vzniknout z přímého užití 
nízkonapěťové distribuční soustavy.

Or. fr

Odůvodnění

Problematika přístupu obnovitelné elektrické energie do distribuční soustavy se týká všech 
decentralizovaných zařízení. Tato zařízení vyrábějí elektřinu v průmyslových areálech, kde je 
také spotřebována, nebo ve veřejných (nemocnicích apod.), komerčních nebo obytných 
budovách. Je nutné, aby decentralizovaná zařízení jako např. kogenerační jednotky využívala 
legislativních novinek v oblasti přístupu do distribuční soustavy a aby se jejich přínos odrážel 
v příslušných postupech a souvisejících nákladech.

Pozměňovací návrh 773
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Komise EU a členské státy vypracují 
koordinovaný přístup k rozvoji větrné 
a mořské energie při pobřeží Severního 
moře, Irského moře, Atlantského oceánu 
a Baltského moře. Součástí tohoto plánu 
bude efektivní postup schvalování 
a nezbytná rozvodná infrastruktura na 
pobřeží i při pobřeží bude prioritním 



AM\731121CS.doc 55/130 PE409.428v01-00

CS

projektem iniciativy transevropské sítě 
(TEN).
Komise EU a členské státy vypracují 
koordinovaný přístup k rozvoji kapacit 
větrné a solární tepelné energie ve 
středomořské oblasti v členských státech 
EU i třetích zemích. Nezbytná rozvodná 
infrastruktura a těsnější koordinace mezi 
provozovateli různých soustav na 
evropské úrovni bude prioritním 
projektem iniciativy transevropské sítě 
(TEN).

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj potenciálu větrné a mořské energie při pobřeží Severního a Baltského moře a rozvoj 
potenciálu solární tepelné a větrné energie ve středomořské oblasti bude podpořen 
koordinovaným přístupem a měl by být zároveň prioritou v rámci iniciativy TEN.

Pozměňovací návrh 774
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Do 2 let od vstupu této směrnice 
v platnost vypracuje Komise odhad 
nákladů, které mohou vzniknout 
domácnostem a v energeticky náročných 
odvětvích v souvislosti s nezbytnými 
technickými úpravami elektrických 
přenosových a distribučních sítí.
Členské státy přijmou náležitá opatření 
k ochraně znevýhodněných spotřebitelů 
energie před úhradou nákladů podle 
odstavce 8a v plné výši a ke snížení 
energetické chudoby.

Or. en
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Odůvodnění

Růst nákladů, a tedy konečné ceny za odebranou elektřinu, k němuž povede navrhovaná 
směrnice, může mít velmi výrazný dopad na energeticky náročná průmyslová odvětví a na 
domácnosti. Proto je důležité, aby Komise v zájmu získání lepšího přehledu vypracovala 
odhad těchto potenciálních nákladů a aby členské státy přijaly vhodná opatření, jež zmírní 
dopady těchto nákladů na znevýhodněné a chudší spotřebitele.

Pozměňovací návrh 775
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Členské státy posoudí nezbytnost 
rozšíření stávající síťové infrastruktury 
zemního plynu s cílem podpořit integraci 
plynu z obnovitelných zdrojů na základě 
ekologických, technických 
a hospodářských kritérií a při zohlednění 
alternativních možností místního 
zhodnocení.

Or. en

Odůvodnění

Jedním z možných způsobů zhodnocení je přivést do sítí zemní plyn z obnovitelných zdrojů. 
Vzhledem k nákladům na infrastrukturu a z bezpečnostního, zdravotního a technického 
hlediska by měl přívod bioplynu a související rozšiřování sítí vycházet z důkladných celkových 
hodnocení, přičemž by měly být zohledněny možnosti místního zhodnocení, jako např. výroba 
elektřiny nebo tepla. Toto hodnocení by se mělo zabývat i investičními a provozními náklady 
a dobou výroby plynu z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 776
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. V případě, že je z environmentálního, 
technického a ekonomického hlediska 
vhodným řešením vstřikování bioplynu 
vyrobeného z obnovitelných zdrojů, aniž 
by negativně působilo na spolehlivost 
a bezpečnost plynárenské soustavy, 
členské státy dbají na svém území na to, 
aby provozovatelé přenosových 
a distribučních plynárenských soustav 
zaručili přenos a distribuci plynu 
vyrobeného z obnovitelných zdrojů 
energie, pokud je technicky možné tento 
plyn bezpečně distribuovat ke 
spotřebitelům.
Náklady na připojení na soustavu 
zahrnují připojení k připojovacímu bodu, 
zařízení k měření tlaku, zařízení ke 
zvyšování tlaku a kalibrovatelnému 
měření.
Pokud se to ukáže jako nezbytné, mohou 
členské státy požadovat, aby se na výše 
uvedených nákladech podíleli 
provozovatelé přenosových a distribučních 
soustav. 
Nejpozději dne 31. března 2010 přijmou 
členské státy opatření nezbytná pro 
definování právního rámce a pravidla pro 
hrazení a sdílení těchto nákladů. 
Následně je každé dva roky revidují; 
a zahrnou je do svých národních akčních 
plánů, jak je uvedeno v článku 4.
Provozovatelé přepravních a distribučních 
soustav rovněž poskytnou přednostní 
přístup k síťovému systému pro plyn 
vyrobený z obnovitelných zdrojů energie, 
pokud je tento plyn slučitelný se síťovým 
systémem.
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Or. fr

Odůvodnění

V případě, že je vhodným řešením vstřikování plynu do soustavy, jsou nezbytné bezpečnostní 
normy, technické podmínky a pravidla pro sdílení nákladů. Tato pravidla zaručí, že každá 
zúčastněná strana bude fungovat ekonomicky účinným způsobem, a tím zamezí finančnímu 
dopadu na koncové uživatele. Z důvodu odlišnosti režimů podpory jednotlivých členských 
států a výrazně specifických vlastností každého projektu vstřikování je vhodnější, aby byla 
tato pravidla stanovena na vnitrostátní úrovni.

Pozměňovací návrh 777
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Členské státy posuzují nezbytnost 
rozšíření stávající síťové infrastruktury 
zemního plynu s cílem usnadnit integraci 
plynu vyrobeného z obnovitelných zdrojů 
na základě environmentálních, 
technických a ekonomických kritérií 
a berou přitom v úvahu alternativní 
prostředky místního využití.

Or. fr

Odůvodnění

Vstřikování plynu vyrobeného z obnovitelných zdrojů do distribučních soustav je jedním 
z možných zdrojů zhodnocení. Vzhledem k nákladům na infrastrukturu a bezpečnost a 
k technickým a zdravotním omezením musí vstřikování bioplynu a rozšiřování stávající síťové 
infrastruktury zemního plynu spočívat na důkladném hodnocení, jež bere v úvahu stávající 
možnosti využití bioplynu na místní úrovni, jako např. výrobu elektrické energie nebo tepla. 
Je přitom třeba přihlédnout k investicím, operačním nákladům a délce výroby bioplynu.
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Pozměňovací návrh 778
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Pro přívod plynu z obnovitelných 
zdrojů do přepravních a distribučních sítí 
stanoví členské státy transparentní 
a nediskriminační pravidla ohledně 
jakosti plynu, přičemž vezmou v úvahu 
hledisko spolehlivosti, bezpečnosti 
a zdravotní hledisko.
Členské státy rovněž vymezí 
nediskriminační a transparentní rámec, 
který umožní provozovatelům přepravních 
a distribučních soustav určit pro každou 
žádost o přívod plynu odpovídající 
technické požadavky. 
Nakonec členské státy stanoví pravidla
pro vymezení odpovědnosti, pokud jde 
o sledování technických omezení, opatření 
týkající se jakosti plynu a případně 
provádění odorizace.

Or. en

Odůvodnění

Za stanovení přesných norem jakosti plynu, aby byla zajištěna spolehlivost a bezpečnost sítí 
plynu i spolehlivost, bezpečnost a zdravotní nezávadnost dodávek konečným odběratelům, 
jsou odpovědné členské státy. Otázku takového významu nelze svěřit do výhradní 
odpovědnosti provozovatelů a/nebo výrobců.

Pokud jde o technické podmínky, vzhledem k výrazné specifičnosti každého projektu na přívod 
plynu, vymezí členské státy transparentní a nediskriminační rámec, přičemž provozovatelé 
přepravní a distribuční soustavy stanoví na základě tohoto celkového rámce přesné podmínky 
pro každý projekt. 
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Pozměňovací návrh 779
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c. Členské státy stanoví pro vstřikování 
bioplynu vyrobeného z obnovitelných 
zdrojů do přepravních a distribučních 
soustav transparentní a nediskriminační 
pravidla kvality plynu a berou přitom 
v úvahu kritéria spolehlivosti, bezpečnosti 
a veřejného zdraví. 
Členské státy dále vymezí transparentní 
a nediskriminační rámec, jenž umožní 
provozovatelům přenosových 
a distribučních soustav stanovit pro 
každou žádost o vstřikování nezbytné 
technické podmínky.
Členské státy zavedou pravidla pro sdílení 
odpovědnosti, pokud jde o řízení 
technických komplikací, měření kvality 
plynu a případnou odorizaci.

Or. fr

Odůvodnění

Je úkolem členských států, aby definovaly přesné normy kvality plynu, a tím zaručily
spolehlivost a bezpečnost plynovodů, jakož i technickou a zdravotní spolehlivost a bezpečnost 
u konečného uživatele. Co se týče technických podmínek, je nutné, aby členské státy z důvodu 
specifických vlastností každého projektu vstřikování vymezily transparentní a nediskriminační 
rámec, přičemž přesné podmínky pro každý projekt stanoví provozovatelé přenosových 
a distribučních soustav a dodržují přitom tento obecný rámec.
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Pozměňovací návrh 780
Werner Langen

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury, a zohlední tak 
vývoj systémů dálkového vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie. 

Or. de

Odůvodnění

Odpovídající podpora infrastruktury pro vytápění a chlazení je stejně tak nutná jako 
ustanovení článku 14. 

Pozměňovací návrh 781
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny

Kritéria udržitelnosti ze sociálního hlediska 
a z hlediska životního prostředí pro energii 

z biomasy

Or. en

Odůvodnění

Cílů v oblasti zmírňování změny klimatu, zachování biologické rozmanitosti a ochrany 
sociálních práv pracujících lze dosáhnout jedině tehdy, budou-li požadavky na kritéria 
udržitelnosti rozšířeny na veškerou biomasu využívanou k výrobě energie podle této směrnice, 
ale také na všechna průmyslová odvětví (ropný průmysl, potravinářství a dřevozpracující 
průmysl), jichž se biopaliva týkají.
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Pozměňovací návrh 782
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí a sociálního hlediska pro energii 

z biomasy

Or. en

Odůvodnění

Vedle ekologických kritérií jsou zásadní rovněž kritéria sociální. Na všech místech, kde jsou 
ve zprávě zmíněny „biopaliva a jiné biokapaliny“, musí být tento výraz nahrazen výrazem 
„energie z biomasy“, neboť kritéria udržitelnosti by se měla vztahovat na veškerou biomasu. 

Pozměňovací návrh 783
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny

Kritéria udržitelnosti pro biopaliva a jiné 
biokapaliny

Or. en

Pozměňovací návrh 784
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro biomasu, biopaliva a jiné 
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biokapaliny

Or. en

Odůvodnění

Všechna rostlinná energie využívaná pro dopravu by měla být předmětem stejných 
ekologických kritérií udržitelnosti. K výrazům „biopaliva“ a „biokapaliny“ by měl být 
doplněn výraz „biomasa“, aby v právním předpise nevznikaly mezery v důsledku technického 
rozvoje, např. v případě využití biomasy k výrobě vodíku pro dopravní účely.

Pozměňovací návrh 785
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro veškerou biomasu 

využívanou k energetickým účelům

Or. en

Odůvodnění

Stávající kritéria udržitelnosti nemohou zaručit udržitelnost biomasy a neberou v úvahu 
všechny aspekty udržitelnosti. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit lepší kritéria 
udržitelnosti. Minimální normy pro úspory emisí skleníkových plynů pro pohonné hmoty pro 
výrobu elektřiny a pro dopravu jsou v souladu s tím, co lze očekávat od současných toků 
biomasy a od stávajících technologií (podle současné literatury).

Pozměňovací návrh 786
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biopaliva a jiné biokapaliny se pro 
účely uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, 

1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území Společenství nebo 



PE409.428v01-00 64/130 AM\731121CS.doc

CS

pouze pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 5:

mimo něj, se energie z biomasy, biopaliv 
a jiných biokapalin pro účely uvedené 
v písm. a) až c) zohlední, pouze pokud 
splňuje kritéria stanovená v odstavcích 2 
až 5:

(a) měření souladu s požadavky této 
směrnice týkajícími se vnitrostátních cílů;

(a) měření souladu s požadavky této 
směrnice týkajícími se vnitrostátních cílů;

(aa) měření souladu pohonných hmot pro 
dopravu s požadavky směrnice o jakosti 
pohonných hmot;

(b) měření souladu se závazky 
k obnovitelné energii;

(b) měření souladu se závazky 
k obnovitelné energii;

(c) způsobilost k finanční podpoře na 
spotřebu biopaliv a jiných biokapalin.

(c) způsobilost k finanční podpoře na 
spotřebu biomasy, biopaliv a jiných 
biokapalin.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice musí být plně v souladu s požadavky směrnice o jakosti pohonných hmot.

Pozměňovací návrh 787
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biopaliva a jiné biokapaliny se pro 
účely uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, 
pouze pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 5:

1. Veškerá biomasa využívaná 
k energetickým účelům se pro účely 
uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, pouze 
pokud splňuje kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 9:

(a) měření souladu s požadavky této 
směrnice týkajícími se vnitrostátních cílů;

(a) měření souladu s požadavky této 
směrnice týkajícími se vnitrostátních cílů;

(b) měření souladu se závazky 
k obnovitelné energii;

(b) měření souladu se závazky 
k obnovitelné energii;

(c) způsobilost k finanční podpoře na 
spotřebu biopaliv a jiných biokapalin.

(c) způsobilost k finanční podpoře na 
spotřebu biomasy.
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Or. en

Odůvodnění

Stávající kritéria udržitelnosti nemohou zaručit udržitelnost biomasy a neberou v úvahu 
všechny aspekty udržitelnosti. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit lepší kritéria 
udržitelnosti. Minimální normy pro úspory emisí skleníkových plynů pro pohonné hmoty pro 
výrobu elektřiny a pro dopravu jsou v souladu s tím, co lze očekávat od současných toků 
biomasy a od stávajících technologií (podle současné literatury).

Pozměňovací návrh 788
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biopaliva a jiné biokapaliny se pro 
účely uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, 
pouze pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 5:

1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území Společenství nebo 
mimo něj, se biopaliva a jiné biokapaliny 
pro účely uvedené v písm. a), b) a c) 
zohlední, pouze pokud splňují kritéria 
stanovená v odstavcích 2 až 5:

Or. en

Pozměňovací návrh 789
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biopaliva a jiné biokapaliny se pro 
účely uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, 
pouze pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 5:

1. Energie z biomasy se pro účely uvedené 
v písm. a), b) a c) zohlední, pouze pokud 
splňuje kritéria stanovená v odstavcích 2 
až 5:

Or. en
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Odůvodnění

Cílů v oblasti zmírňování změny klimatu, zachování biologické rozmanitosti a ochrany 
sociálních práv pracujících lze dosáhnout jedině tehdy, budou-li požadavky na kritéria 
udržitelnosti rozšířeny na veškerou biomasu využívanou k výrobě energie podle této směrnice, 
ale také na všechna průmyslová odvětví (ropný průmysl, potravinářství a dřevozpracující 
průmysl), jichž se biopaliva týkají.

Pozměňovací návrh 790
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biopaliva a jiné biokapaliny se pro účely 
uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, pouze 
pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 5:

1. Biopaliva a jiné biokapaliny se pro účely 
uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, pouze 
pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 a až 5:

Or. de

Odůvodnění

Nezbytná změna, protože je vymezeno nové kritérium.

Pozměňovací návrh 791
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) měření souladu pohonných hmot pro 
dopravu s požadavky směrnice o jakosti 
pohonných hmot;

Or. en
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Odůvodnění

Pravidla pro biopaliva pro odvětví dopravy by měla být harmonizována jak ve směrnici 
o obnovitelných zdrojích energie, tak ve směrnici o jakosti pohonných hmot. Proto je třeba 
uvést křížový odkaz, který zajistí, aby se podle obou směrnic uplatňoval jeden soubor 
pravidel.

Pozměňovací návrh 792
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35%.

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání energie z biomasy zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 se určí na 
základě čl. 17 odst. 1 a je alespoň 35%. 

V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

S účinností od 1. ledna 2015 je úspora 
emisí skleníkových plynů z užívání 
biopaliv a jiných biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 alespoň 
50% na základě přezkumu Evropské 
komise provedeného do roku 2013 
a následně každé 2 roky.

Or. en

Odůvodnění

Dvoufázový přístup by byl nejvhodnější volbou, zejména uvážíme-li potřebu zaujmout 
postupný přístup k modernějším biopalivům a surovinám. Tento přístup zřetelně zaznívá ve 
studii ad hoc pracovní skupiny Rady o kritériích udržitelnosti u biopaliv ze dne 10. dubna 
2008. 
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Pozměňovací návrh 793
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35%.

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání energie z biomasy zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 je alespoň 
35% a vzroste na nejméně 50 % od 
1. ledna 2012 dále a 60 % od 
1. ledna 2017 dále.

V případě biopaliv a jiných biokapalin
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

V případě energie z biomasy vyrobené
zařízeními, která byla v provozu v lednu 
2008, se první pododstavec použije ode 
dne 1. dubna 2013.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje u energie z biomasy minimální úspory emisí skleníkových plynů ve výši 
35 %, což je příliš nízká hodnota; zapotřebí jsou úspory alespoň ve výši 60 % emisí 
skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 794
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35%. 

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin pro 
dopravu zohledněná pro účely uvedené 
v odstavci 1 se určí podle čl. 17 odst. 1 a je 
alespoň 50%, s výjimkou biopaliv a jiných 
biokapalin vyrobených zařízeními, která 
byla v provozu v lednu 2008, u nichž je do 
1. dubna 2013 úspora emisí skleníkových 
plynů alespoň 35%.
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V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

Or. en

Odůvodnění

Do stanoveného cíle by se měly započítávat pouze biopaliva, která vedou k vysokým úsporám 
emisí skleníkových plynů, a pouze u těchto paliv by měl vznikat nárok na podporu; je však 
přiměřené poskytnout stávajícím zařízením na výrobu biopaliv krátkou adaptační lhůtu.

Pozměňovací návrh 795
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35%.

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání energie z biomasy zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 se určí na 
základě čl. 17 odst. 1 a je alespoň 50%.

V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

V případě energie z biomasy vyrobené
zařízeními, která byla v provozu v lednu 
2008, se první pododstavec použije ode 
dne 1. dubna 2013.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované úspory emisí skleníkových plynů o 35 % nejsou dostatečně ambiciózní. Takto 
nízko stanovené cíle bude splňovat většina biopaliv na trhu, což povede k riziku zablokování 
výroby na neúčinné úrovni s omezeným přínosem pro klima, včetně možných značných 
nepřímých dopadů na využití půdy. Mimoto stanovením hranice skleníkových plynů na 
pouhých 35 % bude potlačen významný potenciál pro účinnou výrobu biopaliv v tropických 
oblastech.
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Pozměňovací návrh 796
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35%.

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání dopravních pohonných hmot 
z biomasy zohledněná pro účely uvedené 
v odstavci 1 se určí na základě čl. 17 odst. 
1 a je alespoň 60%.

V případě biopaliv a jiných biokapalin
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

V případě dopravních pohonných hmot 
z biomasy vyrobených zařízeními, která 
byla v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. ledna 
2010.

Or. en

Odůvodnění

Práh emisí skleníkových plynů musí být nastaven dostatečně vysoko, aby bylo zaručeno 
účinné využívání vzácných zdrojů biomasy. Pokud také nebude podstatně zlepšena metoda 
výpočtu, existuje riziko výrazného přecenění úspory emisí skleníkových plynů, což by vedlo ke 
klamání spotřebitelů a chybné politice.

Pozměňovací návrh 797
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35%.

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání veškeré biomasy využívané 
k energetickým účelům zohledněná pro 
účely uvedené v odstavci 1 je alespoň 35% 
u dopravních pohonných hmot a 50% 
u výroby elektřiny.

V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 

V případě veškeré biomasy využívané 
k energetickým účelům vyrobené
zařízeními, která byla v provozu v lednu 
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pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

2008, se první pododstavec použije ode 
dne 1. dubna 2013.

Or. en

Odůvodnění

Stávající kritéria udržitelnosti nemohou zaručit udržitelnost biomasy a neberou v úvahu 
všechny aspekty udržitelnosti. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit lepší kritéria 
udržitelnosti. Minimální normy pro úspory emisí skleníkových plynů pro pohonné hmoty pro 
výrobu elektřiny a pro dopravu jsou v souladu s tím, co lze očekávat od současných toků 
biomasy a od stávajících technologií (podle současné literatury).

Pozměňovací návrh 798
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35%.

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání energie z biomasy zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 se určí na 
základě čl. 17 odst. 1 a je alespoň 35%. 
Celulózová biopaliva, bioplyn a biopaliva 
z odpadního rostlinného nebo živočišného 
oleje nebo z nepotravinářských rostlin 
dosáhnou úspory emisí skleníkových 
plynů alespoň ve výši 50 %.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by byla minimální úspora emisí skleníkových plynů ve výši 35 % zvýšena, znamenalo 
by to výrazné omezení výroby biopaliv. Jedním z cílů prosazování biopaliv je snižování 
energetické závislosti, proto je zapotřebí podporovat výrobu z evropských surovin a proto by 
měla míra snížení emisí skleníkových plynů zohledňovat potenciál úspor emisí skleníkových 
plynů z biopaliv získaných z evropských surovin. Celulózová biopaliva, bioplyn a biopaliva 
z odpadního rostlinného nebo živočišného oleje nebo z nepotravinářských rostlin musí 
dosáhnout vyšších úspor, které přinesou další snížení emisí skleníkových plynů.
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Pozměňovací návrh 799
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35%.

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35% a vzroste na nejméně 50 % 
k 1. lednu 2014 a 60 % k 1. lednu 2017.

Or. en

Pozměňovací návrh 800
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

S účinností od 1. ledna 2012 je úspora 
emisí skleníkových plynů z užívání
biopaliv a jiných biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 alespoň 
50%.

Systémy podpory by měly upřednostňovat 
biopaliva a jiné biokapaliny, které uspoří 
více emisí skleníkových plynů, než je 
stanovená nejnižší hodnota. Vyšší 
podpora by měla být poskytnuta pouze 
v případě, že budou dostatečně prokázány 
uváděné vyšší úspory emisí skleníkových 
plynů. Podklady by měly zahrnovat doklad 
o zamezení nepřímým dopadům využitím 
odpadních produktů nebo kultivací 
degradované půdy.

Or. en
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Odůvodnění

Je zapotřebí podněcovat rozvoj biopaliv, která přinesou vyšší úsporu emisí skleníkových 
plynů; toho lze dosáhnout jak povinnými limity, tak finančními pobídkami. Výroba bioenergie 
z odpadních produktů nebo kultivací degradované půdy snižuje tlak, který výroba bioenergie 
vytváří na půdní a vodní zdroje a na pěstování potravinářských plodin, a jako taková by měla 
být podporována.

Pozměňovací návrh 801
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla v 
provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

S účinností od 1. ledna 2015 bude úspora 
emisí skleníkových plynů z používání 
biologických paliv a jiných biokapalin, jež 
jsou pro tyto účely zohledňovány a jež 
jsou uvedeny v odstavci 1, činit alespoň 50 
%. Tato hodnota musí být po vstupu této 
směrnice v platnost dosažena 
prostřednictvím každoročního zvýšení o 3 
% až do roku 2015. 
Úspora emisí skleníkových plynů 
z používání biologických paliv a jiných 
biokapalin se vypočítá v souladu s čl. 17 
odst. 1. 

Or. de

Odůvodnění

Je třeba dosáhnout lepší bilance emisí CO2, a posílit tak výhody biopaliv oproti fosilním 
palivům a také dosáhnout většího pokroku v boji proti změně klimatu. Právě u biopaliv 1. 
generace je ještě k dispozici dostatečný potenciál ke zlepšení uvedené bilance. 
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Pozměňovací návrh 802
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla v 
provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

S účinností od 1. ledna 2020 bude úspora 
emisí skleníkových plynů z používání 
biologických paliv a jiných biokapalin, jež 
jsou pro tyto účely zohledňovány a jež 
jsou uvedeny v odstavci 1, činit alespoň 50 
%. Tato hodnota musí být po vstupu této 
směrnice v platnost dosažena 
prostřednictvím každoročního zvýšení o 2 
% až do roku 2020. 
Úspora emisí skleníkových plynů 
z používání biologických paliv a jiných 
biokapalin se vypočítá v souladu s čl. 17 
odst. 1. 

Or. de

Odůvodnění

Je třeba dosáhnout lepší bilance emisí CO2, a posílit tak výhody biopaliv oproti fosilním 
palivům a také dosáhnout většího pokroku v boji proti změně klimatu. Právě u biopaliv 1. 
generace je ještě k dispozici dostatečný potenciál ke zlepšení uvedené bilance. 

Pozměňovací návrh 803
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

V případě energie z biomasy vyrobené
zařízeními, která byla v provozu dne
30. června 2009, se první pododstavec 
použije ode dne 1. října 2014.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k přiměřené době výstavby podniků na biopaliva v délce 18 měsíců by mělo být 
přechodné období rozšířeno na všechny podniky, které byly v provozu dne 30. června 2009. 
Kromě toho by mělo být přechodné období prodlouženo tak, aby se uplatňovalo už od 1. října 
2014.

Pozměňovací návrh 804
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspora emisí skleníkových plynů se 
vypočte podle metodiky uvedené v článku 
17.

Or. en

Pozměňovací návrh 805
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Paliva v dopravě vyrobená z biomasy 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
se omezují na paliva vyrobená z
(a) odpadu či zbytků, včetně bioplynu,
(b) krmiv vypěstovaných na nevyužívané 
půdě, znehodnocené půdě nebo půdě 
s omezenou produktivitou s pozitivní 
uhlíkovou bilancí týkající se emisí při 
využívání půdy po dobu deseti let,
(c) paliva z krmiv, která nemají přímý či 
nepřímý dopad na emise pocházející ze 
změny ve využití půdy.

Or. en
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Odůvodnění

Výroba pohonných hmot z biomasy by měla být omezena na krmiva, která nemají přímý nebo 
nepřímý vliv na emise při změně využití půdy. Potenciál zlepšení zachycování uhlíku na půdě 
s omezenou produktivitou nebo na degradované půdě zůstane nevyužit, pokud soulad trhu 
s cíli EU nebude směřovat k jeho realizaci.

Pozměňovací návrh 806
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Využití půdy pro účely výroby biopaliv 
a jiných biokapalin nesmí konkurovat 
využití půdy pro potravinářskou výrobu.

Or. de

Odůvodnění

Musí se více dbát na to, aby kvůli používání biolátek nedošlo ke zhoršení situace v oblasti 
potravin.

Pozměňovací návrh 807
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

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

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
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lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy;
(b) oblasti určené k účelům ochrany 
přírody, ledaže se prokáže, že výroba 
surovin nezasahuje do uvedených účelů. 

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

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

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

(c) oblastí, kde došlo k nedovolené změně 
využití půdy nebo k pustošení 
nenarušených mokřad, což by mohlo vést 
k vyčerpávání zásob uhlíku v půdě.

Komise stanoví kritéria a zeměpisné 
oblasti k určení luk, na které se vztahuje 
písmeno c). Uvedené opatření, jež má za 
účel změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 808
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Biomasa pro energii, která není 
palivem v dopravě, zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena
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z půdy s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

ze surovin získaných z půdy s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti, pokud ji 
netvoří legální a regulované toky odpadů 
nebo dřevěné zbytky pocházející ze 
zákonných postupů řízení ochrany zdrojů. 
Patří sem půda, která měla od roku 1990 
jeden z těchto statusů, bez ohledu na to, 
zda ho stále ještě má, či nikoliv:

(-a) půda s vysokou hodnotou z hlediska 
ochrany životního prostředí

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy; pokud se 
neprokáže, že jakýkoli lidský zásah dosud 
měl a nadále bude mít takový rozsah 
a četnost, které umožňují zachování 
přirozeného složení druhů a procesů;

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

(b) oblasti určené k účelům ochrany 
přírody, včetně oblastí určených pro 
ochranu vzácných nebo ohrožených 
ekosystémů či druhů, které byly uznány 
mezinárodními dohodami, ledaže se 
prokáže, že výroba surovin nezasahuje do 
uvedených účelů.

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

(c) vysoce biologicky rozmanité louky, tj. 
nehnojené louky, které udržují přirozené 
složení druhů a ekologické charakteristiky 
a procesy.

Komise stanoví kritéria a zeměpisné oblasti 
k určení luk, na které se vztahuje písmeno 
c). Uvedené opatření, jež má za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Komise stanoví kritéria a zeměpisné oblasti 
k určení oblastí, na které se vztahují 
písmena (–a) až (c). Uvedené opatření, jež 
má za účel změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
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energie je nutno regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 809
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

3. Veškerá biomasa používaná pro 
energetické účely zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena
ze surovin získaných z půdy s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti nebo 
v okruhu 5 km kolem této půdy, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 nebo poté jeden 
z těchto statusů, bez ohledu na to, zda ho 
stále ještě má, či nikoliv:

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

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

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

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

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

(ca) ostatní půdy uznané jako půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti.

Komise stanoví kritéria a zeměpisné oblasti 
k určení luk, na které se vztahuje písmeno 
c). Uvedené opatření, jež má za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Komise do ledna 2010 stanoví kritéria 
a zeměpisné oblasti k určení luk, na které 
se vztahuje písmeno c). Uvedené opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3.

Or. en
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Odůvodnění

Současní kritéria udržitelnosti nemohou zaručit udržitelnost biomasy a neberou v úvahu 
všechny aspekty udržitelnosti. Tento pozměňovací návrh se snaží stanovit lepší kritéria 
udržitelnosti. Minimální normy pro úspory emisí skleníkových plynů pro paliva pro výrobu 
elektřiny a pro dopravu jsou v souladu s tím, co lze očekávat od současných toků biomasy 
a od současných technologií (podle současné literatury).

Pozměňovací návrh 810
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, pokud důkazy neprokáží, že 
výroba těchto surovin je v souladu se 
zachováním nebo posílením zmíněných 
hodnot biologické rozmanitosti. Pro účely 
tohoto odstavce se „půdou s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti“ rozumí
půda, která měla v lednu 2008 nebo poté 
jeden z těchto statusů, bez ohledu na to, 
zda ho stále ještě má, či nikoliv

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností;

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

(b) i) oblasti určené zákonem nebo 
příslušným orgánem k účelům ochrany 
přírody nebo

ii) oblasti určené na ochranu vzácných 
nebo ohrožených ekosystémů či druhů, 
které byly uznány mezinárodními 
dohodami, a to v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 16 odst. 4 v druhém 
pododstavci;
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(c) vysoce biologicky rozmanité louky, tj. 
druhově bohaté, nehnojené, 
neznehodnocené louky.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 811
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

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

(b) i) oblasti určené zákonem nebo 
příslušným orgánem k účelům ochrany 
přírody nebo
ii) oblasti určené na ochranu vzácných 
nebo ohrožených ekosystémů či druhů, 
které byly uznány mezinárodními 
dohodami nebo zařazeny na seznam 
sestavený mezivládními nebo 
mezinárodními nevládními organizacemi, 
a to v souladu s postupem uvedeným v čl. 
16 odst. 4 v druhém pododstavci,
ledaže se prokáže, že výroba surovin 
nezasahuje do uvedených účelů; 

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 812
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

3. Biomasa, biopaliva a jiné biokapaliny 
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

(–a) půda s vysokou hodnotou z hlediska 
ochrany životního prostředí

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

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

(b) oblasti určené k účelům ochrany 
přírody, včetně oblastí určených pro 
ochranu vzácných nebo ohrožených 
ekosystémů či druhů, které byly uznány 
mezinárodními dohodami, ledaže se 
prokáže, že výroba surovin nezasahuje do 
uvedených účelů;

(ba) nárazníkové zóny kolem oblastí 
určených k účelům ochrany přírody 
a migračních tras mezi těmito oblastmi;

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

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

Or. en
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Odůvodnění

Biopaliva by se neměla pěstovat v nárazníkových zónách a na migračních trasách mezi 
oblastmi určenými k účelům ochrany přírody, jinak by se mohly ohrožené druhy octnout 
v izolovaných uzavřených oblastech.

Pozměňovací návrh 813
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny 
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

3. Bioenergie zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena
ze surovin získaných z půdy s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti, tj. půdy, 
která měla v květnu 2003 nebo poté jeden 
z těchto statusů, bez ohledu na to, zda ho 
stále ještě má, či nikoliv:

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise odměňuje ty, kdo ze spekulačních důvodů odlesnili půdu v očekávání růstu 
evropského trhu, jako v případě jihovýchodní Asie. Kromě toho, což je vážnější, toto nedávné 
mezní datum ohrožuje mezní datum roku 1990, které bylo stanoveno v mechanismu čistého 
rozvoje v Kjótském protokolu. Rok 2003 je datem, kdy EU přijala právní předpisy na podporu 
biopaliv.

Pozměňovací návrh 814
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Energie z biomasy zohledněná pro 
účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobena ze surovin získaných z půdy 
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z půdy s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, pokud předložené důkazy 
neprokáží, že pochází z udržitelných
postupů zacházení a že výroba a získávání 
suroviny nepůsobí nepříznivě na 
biologickou rozmanitost a/nebo 
předložené důkazy neprokáží, že skladba 
přírodních druhů a procesů bude po 
zásahu znovu nastolena. To se týká půdy, 
která měla v lednu 2008 nebo poté jeden 
z těchto statusů, bez ohledu na to, zda ho 
stále ještě má, či nikoliv:

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako kdekoli jinde by mělo být umožněno udržitelné řízení, takže by bylo možno využít 
omezené množství biomasy, pokud by tak bylo učiněno udržitelným způsobem.

Pozměňovací návrh 815
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

(a) původní lesy a jiné zalesněné plochy: 
lesy a jiné zalesněné plochy s přirozenými 
druhy, kde nejsou viditelné stopy lidské 
činnosti a ekologické procesy nejsou 
výrazně narušeny;

Or. en

Odůvodnění

Les nenarušený výraznou lidskou činností je nepřesný termín, který se používá hlavně pro 
statistické účely. Neexistuje jednoznačný výklad toho, které lesy by do této kategorie patřily. 
Definice vytváří riziko, že neurčité množství udržitelně spravovaného běžně hospodářsky 
využívaného lesa by mohly být považováno za nedotčené a biologicky rozmanité a tedy 
nezapočítané do cíle 10% podílu biopaliv.
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Pozměňovací návrh 816
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

(a) lesy a jiné zalesněné plochy 
s přirozenými druhy, kde nejsou viditelné 
stopy lidské činnosti a ekologické procesy 
nejsou výrazně narušeny;

Or. en

Pozměňovací návrh 817
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) oblasti, které poskytují základní 
služby ekosystému v kritických situacích 
(např. ochranu vodního koryta, regulace 
eroze), jak jsou definovány v hodnocení 
ekosystémů na přelomu tisíciletí, na 
základě jejich uznání v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 16 odst. 4 
v druhém pododstavci;

Or. en

Odůvodnění

Služby ekosystému jsou přínosem, který lidé z ekosystémů získají. Patří sem poskytování 
služeb jako potraviny, voda, dřevo a vlákno; regulační služby jako regulace klimatu, povodní, 
nemocí, odpadu a kvality vody; kulturní služby jako rekreace, estetické požitky a duševní 
naplnění; a podpůrné služby jako tvorba půdy, fotosyntéza a nutriční cyklus.
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Pozměňovací návrh 818
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(b) oblasti určené právními předpisy 
či příslušnými úřady k účelům ochrany 
přírody, ledaže se prokáže, že výroba 
surovin nezasahuje do uvedených účelů;

Or. de

Odůvodnění

Za účelem poskytnutí jasného právního základu ohledně toho, jak přesně mají být vymezeny 
oblasti ochrany přírody, je nutné přesněji stanovit právní rámec. 

Pozměňovací návrh 819
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) oblasti s globálně či regionálně 
zvýšenou koncentrací vzácných nebo 
ohrožených ekosystémů či druhů, které 
jsou uznány v mezinárodních dohodách 
nebo figurují na tzv. červeném seznamu 
Světového svazu ochrany přírody, pokud 
není prokázáno, že produkce této suroviny 
není v rozporu se zmíněným účelem;

Or. de

Odůvodnění

Při definování kritérií pro udržitelnost je třeba uplatnit mezinárodní dohody a normy v oblasti 
ochrany přírody. 
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Pozměňovací návrh 820
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví kritéria a zeměpisné 
oblasti k určení luk, na které se vztahuje 
písmeno c). Uvedené opatření, jež má za 
účel změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Komise pověří evropský normalizační 
orgán CEN, aby navrhl celoevropská 
kritéria, ukazatele a metodiky, které se 
budou používat pro určení statusu, na 
který se vztahují body a), b) a c), a jakým 
způsobem by tento status měl být vytvořen 
a ověřen.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se v celé EU důsledně uplatňovaly stejná kritéria, ukazatele a metodiky. CEN 
poskytuje vhodný rámec a může mobilizovat příslušné odborné znalosti k provedení tohoto 
úkolu a již tento proces zahájil. Legislativní rámec EU by se měl řídit článkem 95 Smlouvy 
o EU.

Pozměňovací návrh 821
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví kritéria a zeměpisné 
oblasti k určení luk, na které se vztahuje 
písmeno c). Uvedené opatření, jež má za 
účel změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Komise pověří evropský normalizační 
orgán CEN, aby navrhl celoevropská 
kritéria, ukazatele a metodiky, které se 
budou používat pro určení statusu, na 
který se vztahují body a), b) a c), a jak by 
tento status měl být vytvořen a ověřen.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby se v celé EU důsledně uplatňovaly stejná kritéria, ukazatele a metodiky. CEN 
poskytuje vhodný rámec a může mobilizovat vhodné příslušné znalosti k provedení tohoto 
úkolu a již tento proces zahájil. Legislativní rámec EU by se měl řídit článkem 95 Smlouvy 
o EU.

Pozměňovací návrh 822
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která 
měla v lednu 2008 jeden z těchto statusů 
a již ho nemá:

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

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

(a) jsou spravovány a těženy podle kritérií 
ministerské konference o ochraně lesů 
v Evropě (MCPFE) pro udržitelné lesní 
hospodářství nebo podle srovnatelných 
kritérií, 

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 1 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 30%, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in 
situ.

(b) splňují vnitrostátní právní předpisy 
týkající se lesnictví a životního prostředí.

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

Or. en

Odůvodnění

Ministerská konference o ochraně lesů v Evropě (MCPFE) stanovila rozsáhlý seznam kritérií 
a ukazatelů pro udržitelné lesní hospodářství. Tato kritéria jsou rovněž uplatňována na 
vnitrostátní úrovni a jsou dnes důležitou součástí vnitrostátních právních předpisů týkajících 
se lesnictví v mnoha zemích EU. Podobná kritéria a ukazatele byly vytvořeny i v různých 
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částech světa a měly by být používány pro suroviny získaných z lesů mimo Evropu.

Pozměňovací návrh 823
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

4. Biomasa pro energii, která není 
palivem v dopravě, zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena
ze surovin získaných z půdy s velkou 
zásobou uhlíku, tj. půdy, která měla v roce 
1990 jeden z těchto statusů a již ho nemá:

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

(a) mokřady, 

(aa) rašeliniště,
(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 1 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 30%, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ. 

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 0,5 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 10%, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ. 

(ba) stepi a křoviny, tj. oblasti se 
smíšenými stromy, křovinami a loukami, 
které zadržují velké množství zásob 
uhlíku,
(bb) stálé pastviny, tj. nezalesněná 
pastviště a pastviny s luční vegetací, 
užívané jako pastviny po dobu nejméně 
dvaceti let.

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

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
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nebo na případy, kdy lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné 
využití energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 824
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny 
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

4. Veškerá biomasa použitá pro 
energetické účely zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena
ze surovin získaných z půdy s velkou 
zásobou uhlíku.

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

Výstavba nových výrobních jednotek 
nesmí probíhat v oblastech, kde ztrátu 
oxidu uhličitého uloženého nad zemí 
nelze kompenzovat během 10 let. Výstavba 
nových výrobních jednotek se nesmí konat 
v oblastech s vysokým rizikem značné 
ztráty oxidu uhličitého uloženého pod 
zemí, např. na určitých pastvinách, 
rašeliništích, manglových porostech 
a mokřadech.

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 1 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 30%, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in 
situ.
Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, 
pokud v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v lednu 2008.

Or. en

Odůvodnění

Současná kritéria udržitelnosti nemohou zaručit udržitelnost biomasy a neberou v úvahu 
všechny aspekty udržitelnosti. Tento pozměňovací návrh se snaží stanovit lepší kritéria 
udržitelnosti. Minimální normy pro úspory emisí skleníkových plynů pro paliva pro výrobu 
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elektřiny a pro dopravu jsou v souladu s tím, co lze očekávat od současných toků biomasy 
a od současných technologií (podle současné literatury).

Pozměňovací návrh 825
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny 
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

4. Energie z biomasy zohledněná pro 
účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobena ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, pokud předložené 
důkazy neprokáží, že pochází z odpadních 
proudů, zbytků dřeva nebo z praxe
udržitelného hospodaření. Patří sem tedy 
půda, která měla v lednu 2008 jeden 
z těchto statusů a již ho nemá:

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako kdekoli jinde, by mělo být umožněno udržitelné hospodaření, takže by bylo možno 
využít omezené množství biomasy, pokud by tak bylo učiněno udržitelným způsobem.

Pozměňovací návrh 826
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny 
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

4. Energie z biomasy zohledněná pro 
účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobena ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která 
měla v listopadu 2005 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

Or. en
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Pozměňovací návrh 827
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která 
měla v lednu 2008 jeden z těchto statusů 
a již ho nemá:

4. Biomasa, biopaliva a jiné biokapaliny 
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

Or. en

Odůvodnění

Všechna rostlinná energie využívaná pro dopravu by měla být předmětem stejných 
ekologických kritérií udržitelnosti. K výrazům „biopaliva“ a „biokapaliny“ by měl být 
doplněn výraz „biomasa“, aby v právním předpise nevznikaly mezery v důsledku technického 
rozvoje, např. v případě využití biomasy k výrobě vodíku pro dopravní účely.

Pozměňovací návrh 828
Henrik Lax

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(a) mokřady, tj. půda pokrytá nebo 
nasycená vodou stabilně;

Or. en

Odůvodnění

Jsou půdy, které nejsou klasifikovány jako mokřady, ale mohou být po značnou část roku 
pokryty vodou, zejména za vlhkého počasí. Proto lze jako kritérium pro mokřady akceptovat 
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pouze trvalé pokrytí vodou.

Pozměňovací návrh 829
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Znehodnocená (tj. již odvodněná) rašeliniště zůstávají prokázaným významným úložištěm 
uhlíku na Zemi. Obnova znehodnocených rašelinišť přináší mnohem větší úspory emisí než 
jejich využívání pro pěstování biomasy. Pěstování totiž často vyžaduje další snižování 
podzemní vody, které způsobuje další znehodnocení a tím i další rozsáhlé uvolňování 
skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 830
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 1 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 30%, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in 
situ.

(b) souvisle zalesněné oblasti;

Or. en
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Pozměňovací návrh 831
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 1 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 30%, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ.

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 0,5 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 10 %, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ.

Or. en

Odůvodnění

Definice souvisle zalesněných oblastí by měla být v souladu s mezinárodně uznávanými 
definicemi Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Úmluvy OSN o biologické 
rozmanitosti, které obě definují lesy jako půdu o rozloze nejméně 0,5 ha a porostem koruny 
tvořícím nejméně 10 %.

Pozměňovací návrh 832
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) step a křoviny, tj. oblasti se 
smíšenými stromy, křovinami a loukami.

Or. en

Odůvodnění

„Přechodné ekosystémy“ mezi lesem a loukou jsou rozsáhlým, účinným a významným 
úložištěm uhlíku (např. brazilské „cerrados“ a africké stepi) a jsou stávajícím zněním 
vyloučeny.
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Pozměňovací návrh 833
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bb) trvalé luční porosty, tj. pastviny, které 
byly porostlé luční vegetací a využívány 
jako pastviny alespoň po dobu 20 let 
a které nejsou lesy.

Or. en

Odůvodnění

Trvalé luční porosty jsou rozsáhlým, účinným a významným úložištěm uhlíku a podle 
nedávných vědeckých studií může uhlíkový dluh za přeměněné louky činit až 90 let.

Pozměňovací návrh 834
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 1 – písm. b c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(bc) mokřady, jak jsou definovány 
v Ramsarské úmluvě na základě jejich 
uznání v souladu s postupem uvedeným 
v čl. 16 odst. 4 v druhém pododstavci;

Or. en

Pozměňovací návrh 835
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

pokud v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v květnu 
2003.

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise odměňuje ty, kdo ze spekulačních důvodů odlesnili půdu v očekávání růstu 
evropského trhu, jako v případě jihovýchodní Asie. Kromě toho, což je vážnější, toto nedávné 
mezní datum ohrožuje mezní datum roku 1990, které bylo stanoveno v mechanismu čistého 
rozvoje v Kjótském protokolu. Rok 2003 je datem, kdy EU přijala právní předpisy na podporu 
biopaliv.

Pozměňovací návrh 836
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pověří evropský normalizační 
orgán CEN, aby vytvořil harmonizovaná 
kritéria a specifikace, které se budou 
používat pro určení statusu, na který se 
vztahují body a) a b), a jakým způsobem 
by tento status měl být vytvořen a ověřen.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se v celé EU důsledně uplatňovaly stejná kritéria, ukazatele a metodiky. CEN 
poskytuje vhodný rámec a může mobilizovat příslušné odborné znalosti k provedení tohoto 
úkolu a již tento proces zahájil. Legislativní rámec EU by se měl řídit článkem 95 Smlouvy 
o EU.
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Pozměňovací návrh 837
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pověří evropský normalizační 
orgán CEN, aby vytvořil harmonizovaná 
kritéria a specifikace, které se budou 
používat pro určení statusu, na který se 
vztahují body a) a b), a jak by tento status 
měl být vytvořen a ověřen.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se v celé EU důsledně uplatňovaly stejná kritéria, ukazatele a metodiky. CEN 
poskytuje přiměřený rámec a může mobilizovat vhodné odborné znalosti k provedení tohoto 
úkolu a již tento proces zahájil. Legislativní rámec EU by se měl řídit článkem 95 Smlouvy 
o EU.

Pozměňovací návrh 838
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a–b–c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Výroba biomasy pro energetické účely 
nesmí ohrožovat zabezpečení potravin 
a místní využití biomasy.
Komise předkládá roční zprávu o:
a) změnách využití půdy v regionech 
s oblastmi výroby biomasy,
b) změnách cen potravin na světovém trhu 
a v regionech s oblastmi výroby biomasy.
4b. Při výrobě a zpracování biomasy 
zůstane půda a její kvalita stejná nebo se 
zlepší:
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a) nebudou porušována žádná vnitrostátní 
pravidla a předpisy o hospodaření 
s půdou,
b) při výrobě a zpracování biomasy se 
budou užívat osvědčené postupy s cílem 
zachovat nebo zlepšit půdu a její kvalitu.
4c. Při výrobě a zpracování biomasy se 
nebude odčerpávat podzemní nebo 
povrchová voda a kvalita vody zůstane 
stejná nebo se zlepší:
a) nebudou porušována žádná vnitrostátní 
pravidla a předpisy o hospodaření 
s vodou,
b) při výrobě a zpracování biomasy se 
budou užívat osvědčené postupy s cílem 
minimalizovat používání vody a zachovat 
nebo zlepšit kvalitu vody.
c) při výrobě a zpracování biomasy se 
nebude používat voda z neobnovitelných 
zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Stávající kritéria udržitelnosti nemohou zaručit udržitelnost biomasy a neberou v úvahu 
všechny aspekty udržitelnosti. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit lepší kritéria 
udržitelnosti. Minimální normy pro úspory emisí skleníkových plynů pro paliva pro výrobu 
elektřiny a pro dopravu jsou v souladu s tím, co lze očekávat od současných toků biomasy 
a od stávajících technologií (podle současné literatury).

Pozměňovací návrh 839
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Biopaliva a jiné biokapaliny se 
nezohledňují pro účely uvedené v odstavci 
1, pokud obdržely granty, osvobození od 
daně nebo jiné veřejné pobídky určené ke 



AM\731121CS.doc 99/130 PE409.428v01-00

CS

snížení jejich výrobních nákladů a získání 
nespravedlivé výhody v rámci 
hospodářské soutěže.

Or. en

Pozměňovací návrh 840
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území Společenství nebo 
mimo ně, biomasa pro energii se pro účely 
uvedené v odstavci 1 zohlední pouze 
tehdy, pokud jsou zavedena účinná 
opatření předcházející:
(a) znečištění vod, včetně podzemních,
(b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek,
(c) znečišťování ovzduší,
(d) zhoršení kvality půdy.

Or. en

Odůvodnění

Podávání zpráv musí zahrnovat také důkladné posouzení dopadů rostoucí poptávky po 
bioenergii na globální využívání půdy a související emise. Bez toho bude nemožné zjistit, zda 
příslušná politika skutečně přispívá ke snižování emisí.
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Pozměňovací návrh 841
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Biopaliva a jiné biokapaliny by měly 
být přednostně vyráběny z odpadních 
materiálů, prostřednictvím zvýšené 
produktivity v současnosti využívané půdy 
nebo na znehodnocené nebo nevyužívané 
půdě, aby se minimalizoval zvýšený tlak 
na využití půdy a nepřímé emise 
skleníkového plynu.
Komise stanoví kritéria a zeměpisné 
oblasti k určení půdy, na kterou se 
vztahuje bod 4.

Or. en

Odůvodnění

Výroba bioenergie z odpadních produktů nebo kultivací znehodnocené nebo nevyužívané půdy 
snižuje tlak, který výroba bioenergie vytváří na půdní a vodní zdroje a na pěstování 
potravinářských plodin, a přechází většině nepřímých dopadů. Měla by být tudíž podpořena.

Pozměňovací návrh 842
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Biomasa pro energii nesmí být 
zohledněna pro účely uvedené 
v odstavci 1, pokud surovina, ze které byla 
vyrobena, nebyla vypěstována v souladu 
s těmito kritérii:
(a) dodržení práv na půdu místních 
společenství a původního obyvatelstva, jak 
je to uvedeno v Deklaraci OSN o právech 
původního obyvatelstva a dalších 
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relevantních mezinárodních rámcích, 
takže:
– právo na využívání půdy je prokazatelné 
a není oprávněně zpochybňováno
místními společenstvími s prokazatelnými 
právy;
– využívání půdy pro biomasu pro výrobu 
energie neomezuje zákonná práva, 
zvyková práva nebo tradiční práva 
ostatních uživatelů bez jejich předchozího 
svobodného a informovaného souhlasu a
(b) postupy konzultací a komunikace 
s místním obyvatelstvem a zájmovými 
skupinami prostřednictvím jejich 
vlastních institucí;
(c) soulad s vnitrostátními právními 
předpisy týkajícími se zdraví a bezpečnosti 
pracovníků a také minimálních mezd;
(d) soulad s příslušnými úmluvami 
a doporučeními Mezinárodní organizace 
práce;
(e) smlouvy s drobnými zemědělci, které 
jsou přiměřené, transparentní a plněné.
Zejména:
– včasné provádění dohodnutých plateb 
a jednoznačné stanovení veškerých 
nákladů, poplatků a odvodů, které je
nutné dohodnout předem;
– je jasně vysvětlené stanovení cen vstupů, 
služeb a výroby;
– režimy splácení dluhů jsou plně 
transparentní a použitá úroková míra je 
přiměřená.

Or. en
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Pozměňovací návrh 843
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv 
a jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě a přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/200317 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro zemědělské postupy musí být stejná pro výrobu v EU i mimo ni. Viz odstavec 7a 
nový (pozměňovací návrh 33 zpravodaje) a pozměňovací návrh stejných autorů, který dříve 
uvedený pozměňovací návrh doplňuje.

Pozměňovací návrh 844
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv a 
jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv a 
jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
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podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení. podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

To platí obdobně pro zemědělské suroviny 
pěstované mimo území Společenství, které 
se používají k výrobě biopaliv a jiných 
biokapalin a jež jsou zohledněny pro účely 
uvedené v odstavci 1. 
Zemědělské suroviny pěstované mimo 
území Společenství, které se používají k 
výrobě biopaliv a jiných biokapalin budou 
zohledněny v souladu s odstavcem 1. 
Pokud tato pravidla nelze uplatnit,
zohledňují se zejména následující 
požadavky, jež mají vliv na globální a 
přírodní zdroje: 
a) nedochází k podstatnému zvýšení emisí, 
jež mohou způsobit acidifikaci, eutrofizaci 
či porušení ozonové vrstvy nebo které jsou 
jedovaté;
b) není podstatným způsobem negativně 
ovlivněna funkce a úrodnost půdy (např. 
udržování organických materiálních 
úrovní, regulace eroze);
c) není podstatným způsobem negativně 
ovlivněna kvalita vody či zásobování 
vodou;
d) nedochází k podstatnému snížení 
biologické rozmanitosti a rozmanitosti 
ekosystémů a
e) hnojiva a prostředky na boj proti 
škůdcům jsou používány šetrně 
k životnímu prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Je nutné, aby pro zemědělské suroviny vyrobené ve třetích zemích byly určeny požadavky 
odpovídající vzájemné podmíněnosti nebo rovnocenné se vzájemnou podmíněností, a byla tak 
zajištěna udržitelnost biopaliv z nich získávaných. Současný návrh znevýhodňuje výrobce v 
EU. 
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Pozměňovací návrh 845
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv a 
jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv 
a jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

Předešlý odstavec platí obdobně pro
zemědělské suroviny pěstované mimo 
území Společenství, které se používají 
k výrobě biopaliv a jiných biokapalin. 
Pokud tato pravidla nelze uplatnit,
zohledňují se zejména následující 
požadavky, jež mají vliv na globální a 
přírodní zdroje: 
a) nedochází k podstatnému zvýšení emisí, 
jež mohou způsobit acidifikaci, eutrofizaci 
či porušení ozonové vrstvy nebo které jsou 
jedovaté;
b) není podstatným způsobem negativně 
ovlivněna funkce a úrodnost půdy (např. 
udržování organických materiálních 
úrovní, regulace eroze)
c) není podstatným způsobem negativně 
ovlivněna kvalita vody či zásobování 
vodou;
d) nedochází k podstatnému snížení 
biologické rozmanitosti a rozmanitosti 
ekosystémů a
e) hnojiva a prostředky na boj proti 
škůdcům jsou používány šetrně 
k životnímu prostředí.
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Or. de

Odůvodnění

Je nutné, aby pro zemědělské suroviny vyrobené ve třetích zemích byly určeny požadavky 
odpovídající vzájemné podmíněnosti nebo rovnocenné se vzájemnou podmíněností, a byla tak 
zajištěna udržitelnost biopaliv z nich získávaných. Současný návrh znevýhodňuje výrobce v 
EU. 

Pozměňovací návrh 846
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv 
a jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě a přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

5. Zemědělské suroviny užité k výrobě 
biopaliv a jiných biokapalin zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 se získají 
v souladu s požadavky a normami podle 
ustanovení uvedených v bodě a přílohy III 
nařízení Rady (ES) č. 1782/2003 pod 
položkou „Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Všechny suroviny bez ohledu na to, kde byly vypěstované, by měly splňovat stejné požadavky 
z hlediska životního prostředí.
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Pozměňovací návrh 847
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv 
a jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě a přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/200317 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě veškeré 
biomasy používané pro energetické účely
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
se získají v souladu s požadavky 
a normami podle ustanovení uvedených 
v bodě a přílohy III nařízení Rady (ES) č. 
1782/200317 pod položkou „Životní 
prostředí“ a v souladu s minimálními 
požadavky na dobrý zemědělský 
a ekologický stav definovaný podle čl. 5 
odst. 1 uvedeného nařízení.

Or. en

Odůvodnění

Stávající kritéria udržitelnosti nemohou zaručit udržitelnost biomasy a neberou v úvahu 
všechny aspekty udržitelnosti. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit lepší kritéria 
udržitelnosti. Minimální normy pro úspory emisí skleníkových plynů pro paliva pro výrobu 
elektřiny a pro dopravu jsou v souladu s tím, co lze očekávat od současných toků biomasy 
a od stávajících technologií (podle současné literatury).

Pozměňovací návrh 848
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 a–b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Biopaliva a jiné kapaliny jsou 
zohledněny pro účely stanovené v odstavci 
1 pouze za předpokladu, že země, v níž 
byly vyrobeny, ratifikovala a skutečně 
provedla všechny následující smlouvy 
a úmluvy:
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– Úmluva o mezinárodním obchodu 
ohroženými druhy volně žijících živočichů 
a rostlin,
– Úmluva o biologické rozmanitosti,
– Cartagenský protokol o biologické 
bezpečnosti,
– Kjótský protokol k Rámcové úmluvě 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu,
– Úmluva Mezinárodní organizace práce 
o minimálním věku pro přijetí do 
zaměstnání (č. 138),
– Úmluva Mezinárodní organizace práce 
o zákazu a okamžitých opatřeních 
k odstranění nejhorších forem dětské 
práce (č. 182),
– Úmluva Mezinárodní organizace práce 
o odstranění nucené práce (č. 105),
– Úmluva Mezinárodní organizace práce 
o nucené nebo povinné práci (č. 29),
– Úmluva Mezinárodní organizace práce 
o stejném odměňování pracujících mužů 
a žen za práci stejné hodnoty (č. 100),
– Úmluva Mezinárodní organizace práce 
o diskriminaci (zaměstnání a povolání) (č. 
111),
– Úmluva Mezinárodní organizace práce 
o svobodě sdružování a ochraně práva 
odborově se organizovat (č. 87),
– Účinné provádění těchto úmluv se 
ověřuje na základě prováděcích zpráv 
těchto zemí v souladu s prováděcími 
ustanoveními úmluv a zejména na základě 
doporučení orgánů vytvořených podle 
těchto úmluv k monitorování jejich 
dodržování.
5b. Jestliže země neratifikovala úmluvy 
uvedené v odst. 5a písm. a), avšak 
vnitrostátní orgány či určitý hospodářský 
subjekt poskytnou Komisi důvěryhodné 
informace, které dokládají, že dotyčná 
země uplatňuje kritéria ochrany životního 
prostředí, která jsou rovnocenná kritériím 
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obsaženým v uvedených úmluvách, 
Komise může v souladu s postupem
uvedeným v čl. 21 odst. 2 rozhodnout, že 
biopaliva a jiné biokapaliny vyrobené 
v této zemi mohou být zohledněny pro 
účely uvedené v odstavci 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 849
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Biopaliva a jiné biokapaliny se 
zohlední pro účely uvedené v odstavci 1 
pouze za předpokladu, že země, v níž byly 
vyrobeny, ratifikovala a účinně provádí 
všechny následující environmentální 
úmluvy:
1. Úmluva o mezinárodním obchodu
ohroženými druhy volně žijících živočichů
a rostlin
2. Úmluva o biologické rozmanitosti
3. Cartagenský protokol o biologické
bezpečnosti
4. Kjótský protokol k Rámcové úmluvě 
Organizace spojených národů o změně 
klimatu
Účinné provádění těchto úmluv se hodnotí 
na základě výsledků jejich provádění v 
těchto zemích v souladu s prováděcími 
ustanoveními úmluv a zejména na základě 
doporučení orgánů vytvořených podle 
těchto úmluv k monitorování jejich
dodržování.

Or. en
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Odůvodnění

Ekologická kritéria uvedená v článku 15A nejsou dostatečná, proto je třeba je rozšířit. 

Pozměňovací návrh 850
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Biopaliva a jiné biokapaliny se 
nezohledňují pro účely uvedené v odstavci 
1, pokud nejsou zavedena účinná 
opatření, jež mají zamezit:
a) zhoršení kvality podzemních nebo 
povrchových vod v důsledku přítomnosti 
škodlivin a nadměrného množství živin;
b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek.

Or. en

Pozměňovací návrh 851
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Bez ohledu na to, zda suroviny byly 
vypěstovány na území či mimo území 
Společenství, se biopaliva ani další 
biokapaliny nezohledňují pro účely 
uvedené v odstavci 1, pokud nebyly v 
souladu s článkem 16 této směrnice 
poskytnuty ohledně výroby biopaliv, 
dalších biokapalin a příslušných surovin 
informace týkající se: 
(a) zhodnocení dopadů za účelem určení 
oblastí a druhů uvedených v čl. 15 odst. 3, 
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plánu řízení zaměřeného na udržení nebo 
posílení jejich statusu [a také dosažení 
cílů uvedených pod písmeny (b) až (f) 
tohoto odstavce] a dodržování tohoto 
plánu řízení; 
(b) uplatnění postupů, jež zaručují 
udržitelné používání vody, včetně 
zachování podzemní vody, a předcházení 
znečištění vody;
(c) uplatnění postupů, jež zaručují 
udržitelné hospodaření s půdou, 
předcházení erozi a regulaci eroze;
(d) používání agrochemických látek, které 
jsou klasifikovány Světovou 
zdravotnickou organizací jako produkty 
typu 1A nebo 1B a třídy 2, nebo figurují 
na seznamech v rámci Stockholmské a 
Rotterdamské úmluvy, a v případě 
takového používání informace o tom, 
v jaké míře pěstitelé aktivně usilují o 
nalezení alternativ;
(e) spalování jako součásti odlesňování 
nebo likvidace odpadů a toho, do jaké 
míry je to v souladu se zásadami pro 
uplatňování osvědčených postupů, jež určí 
Komise postupem uvedeným v čl. 21 
odst. 2; 
(f) míry dodržování následujících kritérií: 
i) právo využívat půdu lze prokázat a není 
zákonně popřené místními společenstvími 
s prokazatelnými zákonnými nebo 
zvykovými právy;
ii) místní obyvatelé jsou odškodněni 
v souvislosti s dohodnutým nabytím 
pozemků a vzdáním se práv, k němuž 
dojde na základě jejich svobodného 
souhlasu, jenž poskytli předem a na 
základě informací a dohod, jež byly 
sjednány prostřednictvím jejich vlastních 
institucí;
iii)využívání půdy k pěstování surovin pro 
výrobu boipaliv či jiných biokapalin 
neomezuje zákonná práva, zvyková práva 
nebo tradiční práva ostatních uživatelů 
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bez jejich svobodného souhlasu, jenž byl 
udělen předem a na základě 
informovanosti;
iv) suroviny se nepěstují na pozemcích, 
které byly k tomuto účelu získány 
nuceným vystěhováním; 
v) výroba surovin pro biopaliva a další 
biokapaliny nevyužívá ani nepodporuje 
nucenou práci včetně práce sloužící 
k umořování dluhu [jak je stanoveno v
úmluvách Mezinárodní organizace práce 
č. 29 a 105]: 
(1) podnik si neponechává za účelem 
toho, aby pracovníci pokračovali ve 
výrobě, část platu, výhod, majetku ani 
dokumenty, jež přísluší pracovníkům 
(2) podnik je dále povinen se zdržet 
jakékoli formy opatření na fyzické či 
psychické úrovni za účelem udržení 
pracovníků v zaměstnání 
(3) pracovníci mohou následně po řádné 
výpovědi od zaměstnavatele odejít 
(4) od partnerů a dětí najatých 
pracovníků nelze požadovat, aby ve výrobě 
pracovali
vi) nezaměstnávají se děti mladší 15 let (s 
výjimkou rodinných zemědělských 
podniků, přičemž to nesmí být v rozporu s 
jejich vzdělanostním, morálním, sociálním 
a tělesným rozvojem) a pracovníci mladší 
18 let nevykonávají riskantní ani 
nebezpečnou práci;
vii) všichni pracovníci mají platné 
smlouvy a jsou řádně odměňováni podle 
podmínek stanovených v těchto 
smlouvách; 
(1) pracovníci musí být odměňováni 
v hotovosti nebo ve formě, která je pro ně 
vyhovující, a to pravidelně a včas.
(2) srážky ze mzdy z kázeňských důvodů 
jsou nepřípustné a bez výslovného 
souhlasu příslušného pracovníka nejsou 
povoleny ani srážky ze mzdy, jež nejsou 
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upraveny vnitrostátním právem. O všech 
disciplinárních opatřeních je veden 
záznam. 
(3) příspěvky na bydlení a další příspěvky 
nejsou automaticky sráženy z minimální 
mzdy/nebo odpovídající mzdy v rámci 
odvětví jako platba v naturáliích. 
(4) v případě úkolové mzdy musí její sazba 
umožnit pracovníkovi, aby vydělával 
alespoň minimální mzdu nebo příslušný 
standard v odvětví, pokud je vyšší než 
minimální mzda, při běžné pracovní době 
a za běžných pracovních podmínek.

Or. en

Pozměňovací návrh 852
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území či mimo území 
Společenství se energie z biomasy, 
biopaliv a jiných biokapalin pro účely 
uvedené v odstavci 1 zohlední pouze 
tehdy, pokud jsou zavedena účinná 
opatření předcházející:
(a) zhoršení kvality podzemních nebo 
povrchových vod v důsledku přítomnosti 
škodlivin a nadměrného množství živin;
(b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba širšího dodržování udržitelných zemědělských postupů jak v rámci EU, tak i mimo 
EU a je velmi důležité, aby zvýšení výroby biopaliv nevedlo ke zhoršení kvality vody a půdy. 
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Pozměňovací návrh 853
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Bez ohledu na to, zda suroviny byly 
vypěstovány na území či mimo území 
Společenství, se biopaliva ani další 
biokapaliny nezohledňují pro účely 
uvedené v odstavci 1, pokud nebyly v 
souladu s článkem 16 této směrnice 
poskytnuty ohledně výroby biopaliv, 
dalších biokapalin a příslušných surovin 
informace o tom, že: 
i) právo využívat půdu lze prokázat a není 
zákonně popřené místními společenstvími 
s prokazatelnými zákonnými nebo 
zvykovými právy;
ii) místní obyvatelé jsou odškodněni 
v souvislosti s dohodnutým nabytím 
pozemků a vzdáním se práv, k němuž 
došlo na základě jejich svobodného 
souhlasu, jenž poskytli předem a na 
základě informací a dohod, jež byly 
sjednány prostřednictvím jejich vlastních 
institucí;
iii) suroviny nebudou pěstovány na 
pozemcích, které byly k tomuto účelu 
získány nuceným vystěhováním; 
iv) výroba surovin pro biopaliva a další 
biokapaliny nevyužije ani nebude 
podporovat nucenou práci včetně práce 
sloužící k umořování dluhu a dětské 
práce, jak je stanoveno v úmluvách 
Mezinárodní organizace práce č. 29, 105, 
138, 182; 
v) všichni pracovníci mají platné smlouvy, 
jsou řádně odměňováni a také mají právo 
organizovat se, kolektivně vyjednávat a 
nepodléhají diskriminaci, jak je stanoveno 
v úmluvách Mezinárodní organizace 
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práce č. 100, 111, 87, 98.

Or. en

Pozměňovací návrh 854
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. výrobci se zaměřují na nahrazení a 
snížení spotřeby agrochemických látek, 
hnojiv a pesticidů, kdykoliv to je možné. 
Nepoužívají se látky, které jsou: 
i) klasifikovány Světovou zdravotnickou
organizací jako pesticidy třídy I a II, 
ii) předmětem postupu předchozího 
souhlasu podle Rotterdamské úmluvy 
nebo 
iii) jejichž používání je omezeno nebo 
které jsou zařazeny na seznam 
prověřovaných látek podle Stockholmské 
úmluvy o perzistentních organických 
znečišťujících látkách. 

Or. en

Odůvodnění

Snížení používání chemikálií znamená omezenější používání fosilních paliv, a přispívá tak ke 
snížení emisí. Dále by některé chemikálie, jež jsou extrémně škodlivé pro lidské zdraví a 
životní prostředí, měly být pro používání při výrobě biopaliv zcela zakázány. Jelikož biopaliva 
se nepoužívají pro potravinářskou výrobu, mohlo by to vést k uvolnění ekologických norem 
týkajících se lidského zdraví, a nebezpečné látky by tak mohly proniknout do životního 
prostředí. 



AM\731121CS.doc 115/130 PE409.428v01-00

CS

Pozměňovací návrh 855
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Jestliže země neratifikovala úmluvy 
uvedené v odstavci 5a písm. a), avšak 
vnitrostátní orgány či daný hospodářský 
subjekt poskytnou Komisi důvěryhodné 
informace, které dokládají, že dotyčná 
země uplatňuje kritéria ochrany životního 
prostředí, která jsou rovnocenná kritériím 
obsaženým v uvedených úmluvách, může 
Komise postupem uvedeným v čl. 21 odst. 
2 rozhodnout, že biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobené v této zemi mohou 
být pro účely uvedené v odstavci 1 
zohledněny.

Or. en

Odůvodnění

Ekologická kritéria uvedená v článku 15A nejsou dostatečná, proto je třeba je rozšířit. 

Pozměňovací návrh 856
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Každé dva roky Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
dopadu zvýšené poptávky po biopalivech 
na sociální udržitelnost ve Společenství a 
třetích zemích a o dopadu politiky EU 
týkající se biopaliv na dostupnost potravin 
ve vývozních zemích, cenovou přijatelnost 
těchto potravin pro obyvatele rozvojových 
zemí a o dalších rozvojových otázkách. 
První zprávu předloží v roce 2012. Tato 
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zpráva se bude zabývat otázkou 
dodržování práv na využívání půdy.
Pokud jde o země, které jsou významným 
zdrojem surovin určených k výrobě 
biopaliv pro potřeby Unie, bude ve zprávě 
uvedeno, zda každá z těchto zemí 
ratifikovala každou z následujících úmluv 
Mezinárodní organizace práce:
i) Úmluva o minimálním věku pro přijetí 
do zaměstnání (č. 138)
ii) Úmluva o zákazu a okamžitých
opatřeních k odstranění nejhorších forem 
dětské práce (č. 182)
iii) Úmluva o odstranění nucené práce (č. 
105)
iv) Úmluva o nucené nebo povinné práci 
(č. 29)
v) Úmluva o stejném odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty (č. 100)
vi) Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a 
povolání) (č. 111)
vii) Úmluva o svobodě sdružování a 
ochraně práva odborově se organizovat (č. 
87)
viii) Úmluva o provádění zásad práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat (č. 
98)
Komise předloží na základě svých 
informací zprávu o plnění těchto úmluv. 

Or. en

Odůvodnění

Ekologická kritéria uvedená v článku 15A nejsou dostatečná, proto je třeba je rozšířit; dále je 
třeba, aby Komise pravidelně podávala zprávy. 
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Pozměňovací návrh 857
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Každý rok předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o sociální udržitelnosti zvýšené poptávky 
po biopalivech ve Společenství a třetích 
zemích a o dopadu politiky EU v oblasti 
biopaliv na dostupnost potravin ve 
vývozních zemích, cenovou přijatelnost 
těchto potravin pro obyvatele rozvojových 
zemí a o dalších rozvojových otázkách.
První zprávu předloží v roce 2010.
Zpráva se bude věnovat otázce dodržování 
práv na využívání půdy. Pro každou zemi, 
která je významným výrobcem surovin pro 
biopaliva spotřebovaná v EU, zpráva 
uvede, zda země ratifikovala a dodržuje 
každou z následujících úmluv 
Mezinárodní organizace práce:
i) Úmluva o minimálním věku pro přijetí 
do zaměstnání (č. 138);
ii) Úmluva o zákazu a okamžitých 
opatřeních k odstranění nejhorších forem 
dětské práce (č. 182);
iii) Úmluva o odstranění nucené práce 
(č. 105);
iv) Úmluva o nucené nebo povinné práci 
(č. 29)
v) Úmluva o stejném odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty (č. 100);
vi) Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a 
povolání) (č. 111);
vii) Úmluva o svobodě sdružování 
a ochraně práva odborově se organizovat 
(č. 87);
viii) Úmluva o provádění zásad práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat 
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(č. 98);
Pokud je to zapotřebí, Komise navrhne 
opravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Do návrhu je třeba začlenit sociální kritéria. Komise by měla každý rok sestavit zvláštní 
zprávu, jež se bude týkat celé řady sociálních dopadů zvýšené poptávky a používání biopaliv. 
Bude-li třeba, Komise by měla na základě zpráv navrhnout nápravná opatření. 

Pozměňovací návrh 858
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5c. Tam, kde je to vhodné, budou mít 
drobní zemědělci, organizace výrobců a 
družstva možnost zažádat o systém 
skupinového osvědčování, a sice 
v případech, kdy pro ně navržené 
kontrolní postupy znamenají 
nepřiměřenou administrativní zátěž. 

Or. en

Pozměňovací návrh 859
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 
článkem z jiných důvodů udržitelnosti.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být oprávněny doplnit ke kritériím EU další kritéria.

Pozměňovací návrh 860
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 
článkem z jiných důvodů udržitelnosti.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 861
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 
článkem z jiných důvodů udržitelnosti.

6. Členské státy mohou odmítnout
zohlednit pro účely uvedené v odstavci 1 
biopaliva a jiné biokapaliny získané 
v souladu s tímto článkem z dodatečných
důvodů udržitelnosti.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že se objeví nepředpokládané problémy spojené s udržitelností biopaliv, mají 
členské státy možnost reagovat rychleji než Komise, a proto by členské státy měly být 
v případě potřeby oprávněny doplnit ke kritériím EU další dodatečná kritéria udržitelnosti.
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Pozměňovací návrh 862
Robert Goebbels

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 
článkem z jiných důvodů udržitelnosti.

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 
článkem z jiných důvodů udržitelnosti. 
Členské státy také neodmítnou využívání 
biomasy pocházející z genetického 
inženýrství.

Or. fr

Odůvodnění

Díky pokroku v oblasti genetiky se množství oleje obsaženého v některých rostlinách 
použitelných pro výrobu biopaliv zvýšila až o 40 %. Evropská unie se bez tohoto 
biotechnologického pokroku neobejde.

Pozměňovací návrh 863
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 
článkem z jiných důvodů udržitelnosti.

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biomasu 
získanou v souladu s tímto článkem 
z jiných důvodů udržitelnosti.

Or. en

Odůvodnění

Stávající kritéria udržitelnosti nemohou zaručit udržitelnost biomasy a neberou v úvahu 
všechny aspekty udržitelnosti. Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je stanovit lepší kritéria 
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udržitelnosti. Minimální normy pro úspory emisí skleníkových plynů pro pohonné hmoty pro 
výrobu elektřiny a pro dopravu jsou v souladu s tím, co lze očekávat od současných toků 
biomasy a od stávajících technologií (podle současné literatury).

Pozměňovací návrh 864
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny.
Zprávu v případě potřeby doplní návrhy 
na udržitelný režim pro jiné energetické 
užití biomasy Evropskému parlamentu a 
Radě.

vypouští se.

Or. de

Odůvodnění

Kritéria pro udržitelnost by se měla uplatnit u všech zdrojů bioneregie. Je třeba vytvořit 
rámcové podmínky pro biopaliva, další biokapaliny a biomasu. 

Pozměňovací návrh 865
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. 
Zprávu v případě potřeby doplní návrhy 
na udržitelný režim pro jiné energetické 
užití biomasy Evropskému parlamentu a 
Radě.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla stanovit kritéria udržitelnosti pro využívání energie z biomasy.

Pozměňovací návrh 866
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

7. Komise přijme nejpozději do 
31. prosince 2010 kritéria pro udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Tato 
kritéria musí doprovázet kritéria 
udržitelnosti pro jiné energetické užití 
biomasy. Členské státy musí od 
hospodářských subjektů požadovat, aby 
nejpozději do 31. prosince 2011 splňovali 
environmentální kritéria udržitelnosti 
stanovená Komisí.

Or. it

Odůvodnění

Na biomasu a biopaliva se musí vztahovat stejné požadavky udržitelnosti a tyto požadavky 
musí vstoupit v platnost současně nebo s co nejmenším zpožděním, aby nedocházelo 
k neodůvodněnému narušení hospodářské soutěže nebo aby nevzniklo nebezpečí podpory 
neudržitelných zdrojů energie.
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Pozměňovací návrh 867
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. 
Zprávu v případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro dřevařský průmysl, 
potravinářský průmysl a ropný průmysl. 
Zprávu v případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro průmyslová odvětví 
uvedená výše v tomto odstavci 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Cílů v oblasti zmírňování změny klimatu, zachování biologické rozmanitosti a ochrany 
sociálních práv pracujících lze dosáhnout jedině tehdy, budou-li požadavky na kritéria 
udržitelnosti rozšířeny na veškerou biomasu využívanou k výrobě energie podle této směrnice, 
ale také na všechna průmyslová odvětví (ropný průmysl, potravinářství a dřevozpracující 
průmysl), jichž se biopaliva týkají.

Pozměňovací návrh 868
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro dřevařský průmysl, 
potravinářský průmysl, ropný průmysl a
energetické užití biomasy jiné než na 
biopaliva a jiné biokapaliny. Zprávu v 
případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro průmyslová odvětví 
uvedená výše v tomto odstavci 
Evropskému parlamentu a Radě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 869
Gunnar Hökmark

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zpráva 
zohlední stávající předpisy, normy 
a zásady udržitelného lesního 
hospodářství, stejně jako pokračující úsilí 
o vytváření norem v této oblasti. Zprávu v 
případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy v oblasti lesního hospodářství již s současné době spadají z velké části do 
pravomoci členských států. Proto je třeba, aby při zvažování rozšíření kritérií udržitelnosti na 
všechny druhy využití biomasy byly vzaty v úvahu postupy týkající se udržitelného lesního 
hospodářství. 

Pozměňovací návrh 870
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy na 

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zpráva 
zohlední stávající předpisy, normy 
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udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

a zásady udržitelného lesního 
hospodářství, stejně jako pokračující úsilí 
o vytváření norem v této oblasti. Zprávu v 
případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Možné rozšíření kritérií udržitelnosti o biomasu musí uznávat stávající zásady a předpisy 
v oblasti udržitelného lesního hospodářství i normy, jež právě vznikají.

Pozměňovací návrh 871
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Energie z biomasy se nezohledňuje 
pro účely uvedené v odstavci 1, pokud 
nejsou zavedena účinná opatření, jež mají 
zamezit:
(a) zhoršení kvality podzemních nebo 
povrchových vod v důsledku přítomnosti 
škodlivin a nadměrného množství živin;
(b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek,
(c) znečišťování ovzduší, 
(d) zhoršení kvality půdy.
Při výrobě surovin pro biomasu se ve 
snaze zajistit soulad s ustanovením 
odstavce 1 nesmí ani ve Společenství, ani 
ve třetích zemích používat žádné geneticky 
modifikované rostliny a produkty.

Or. en
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Odůvodnění

Kritéria pro zemědělské postupy musí být stejná pro výrobu v EU i mimo ni. Tento 
pozměňovací návrh navazuje na pozměňovací návrh 33 zpravodaje a jeho účelem je 
dosáhnout větší ucelenosti.

Pozměňovací návrh 872
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Každé tři roky předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o sociální udržitelnosti zvýšené poptávky 
po biopalivech ve Společenství a třetích 
zemích a o dopadu politiky EU v oblasti 
biopaliv na dostupnost potravin ve 
vývozních zemích, cenovou přijatelnost 
těchto potravin pro obyvatele rozvojových 
zemí a o dalších rozvojových otázkách. 
Zpráva se bude věnovat otázce dodržování 
práva na využívání půdy. Veškeré otázky 
týkající se sociálních práv a práv na 
využívání půdy se budou řešit ve vztahu ke 
stejným otázkám spojeným s využíváním 
ropy. 
První zprávu předloží v roce 2012.
Pokud je to zapotřebí, Komise navrhne 
opravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení kritérií pro sociální udržitelnost výroby biopaliv je na místě. Nicméně, jak Evropská 
komise naznačila ve svém hodnocení dopadů, není možné spojovat tato kritéria s jednotlivými 
dodávkami biopaliv vzhledem k technickým a administrativním problémům. Za účelem 
zhodnocení toho, zda biopaliva přinášejí společnosti sociální pozitiva, je třeba porovnat 
dopady výroby biopaliv z biomasy se sociálními dopady využívání ropy. 
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Pozměňovací návrh 873
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Energie z biomasy se nezohledňuje 
pro účely uvedené v odstavci 1, pokud 
nejsou zavedena účinná opatření, jež mají 
zamezit:
(a) zhoršení kvality podzemních nebo 
povrchových vod v důsledku přítomnosti 
škodlivin a nadměrného množství živin;
(b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek.

Or. en

Pozměňovací návrh 874
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Energie z biomasy se nezohledňuje 
pro účely uvedené v odstavci 1, pokud 
nejsou zavedena účinná opatření, jež mají 
zamezit:
(a) zhoršení kvality podzemních nebo 
povrchových vod v důsledku přítomnosti 
škodlivin a nadměrného množství živin;
(b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek.

Or. en

Odůvodnění

Zamezení znečištění vody by mělo být zahrnuto do kritérií udržitelnosti pro energii získávanou 
z biomasy. 
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Pozměňovací návrh 875
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Každé dva roky předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
o sociální udržitelnosti zvýšené poptávky 
po biopalivech ve Společenství a třetích 
zemích a o dopadu politiky EU v oblasti 
biopaliv na dostupnost potravin ve 
vývozních zemích, cenovou přijatelnost 
těchto potravin pro obyvatele rozvojových 
zemí a o dalších rozvojových otázkách. 
První zprávu předloží v roce 2012. Zpráva 
se bude věnovat otázce dodržování práva 
na využívání půdy. Pro každou zemi, která 
je významným výrobcem surovin pro 
biopaliva spotřebovaná v EU, zpráva 
uvede, zda země ratifikovala a dodržuje 
každou z následujících úmluv 
Mezinárodní organizace práce:
i) Úmluva o minimálním věku pro přijetí 
do zaměstnání (č. 138);
ii) Úmluva o zákazu a okamžitých 
opatřeních k odstranění nejhorších forem 
dětské práce (č. 182);
iii) Úmluva o odstranění nucené práce 
(č. 105);
iv) Úmluva o nucené nebo povinné práci 
(č. 29)
v) Úmluva o stejném odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty (č. 100);
vi) Úmluva o diskriminaci (zaměstnání a 
povolání) (č. 111);
vii) Úmluva o svobodě sdružování 
a ochraně práva odborově se organizovat 
(č. 87);
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viii) Úmluva o provádění zásad práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat 
(č. 98);
Pokud je to zapotřebí, navrhne Komise 
opravná opatření.

Or. en

Odůvodnění

Do návrhu Komise nebyla začleněna sociální kritéria; jedním z uvedených důvodů bylo, že 
zavedení takových kritérií by bylo v rozporu s pravidly WTO. Návrh doporučuje, aby Komise 
každé dva roky vypracovala zvláštní zprávu týkající se celého rozsahu sociálních dopadů 
zvýšení poptávky po biopalivech a jejich používání. Bude-li třeba, Komise by měla na základě 
zpráv navrhnout nápravná opatření. 

Pozměňovací návrh 876
Dorette Corbey, Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7c. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území nebo mimo území 
Společenství, se biopaliva a biokapaliny 
nezohledňují pro účely uvedené 
v odstavci 1, pokud surovina, ze které byly 
vyrobeny, nebyla vypěstována v souladu 
s těmito kritérii:
(a) dodržování mezinárodních norem 
o právech na souhlas domorodých 
obyvatel a místních společenství a na 
konzultaci s nimi a ochrana dětí odvozená 
od agentur a úmluv Organizace spojených 
národů;
(b) dodržování norem v oblasti lidských 
práv podle Organizace spojených národů 
v průběhu výrobního cyklu surovin.
Soulad s kritérii uvedenými v odstavci 8 je 
nutné ověřit v souladu s článkem 16, 
zejména prostřednictvím účasti v 
dobrovolných mezinárodních nebo 
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vnitrostátních programech stanovujících 
normy pro výrobu udržitelných biopaliv 
a jiných biokapalin a osvědčujících, že 
výroba biopaliv a jiných biokapalin tyto 
normy splňuje.

Or. en

Odůvodnění

Do návrhu Komise nebyla začleněna sociální kritéria. Vzhledem ke zprávám poslední doby, 
jež poukazují na špatné sociální podmínky, za kterých v určitých případech probíhá výroba 
biopaliv, je vysoce důležité taková kritéria stanovit. Sociální kritéria by v co nejvyšším 
možném rozsahu zajistila to, aby biopaliva, jež se spotřebují v rámci trhu EU, byla vyráběna 
v souladu se stanovenými sociálními normami a normami v oblasti pracovních podmínek. 
Tento pozměňovací návrh požaduje, aby hospodářské subjekty dodržovaly sociální kritéria, 
jež se zakládají na příslušných úmluvách OSN. 
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