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Pozměnovací návrh 1030
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha I – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. Indikativní směr vypouští se 
Indikativní směr uvedený v čl. 3 odst. 2 
udává tyto podíly energie z obnovitelných 
zdrojů:
S2005 + 0,25 (S2020 – S2005) jako 
průměr za dvouleté období 2011 až 2012;
S2005 + 0,35 (S2020 – S2005) jako 
průměr za dvouleté období 2013 až 2014;
S2005 + 0,45 (S2020 – S2005) jako 
průměr za dvouleté období 2015 až 2016; 
(teplota) po …. (čas), který zaručuje 
negativní reakci na fosfatázovou zkoušku, 
následovaným v případě sušeného mléka 
nebo u sušeného mléčného výrobku 
procesem sušení, a
S2005 + 0,65 (S2020 – S2005) jako 
průměr za dvouleté období 2017 až 2018,
kde
S2005 je podíl daného členského státu v 
roce 2005 uvedený v tabulce v části A
(teplota) po …. (čas), který zaručuje 
negativní reakci na fosfatázovou zkoušku, 
následovaným v případě sušeného mléka 
nebo u sušeného mléčného výrobku 
procesem sušení, a
S2020 je podíl tohoto členského státu v 
roce 2020 uvedený v tabulce v části A.

Or. de

Odůvodnění

Cílem by mělo být snížení, nikoli zvýšení byrokratické zátěže.
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Pozměňovací návrh 1031
Fiona Hall

Návrh směrnice
Příloha I – část B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. Indikativní směr B. Závazný směr

Or. en

Pozměňovací návrh 1032
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha I – část B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. Indikativní směr B. Závazný směr prozatímního cíle

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno splnění celkových cílů ES a členských států do roku 2020, je nezbytné, aby 
byly přijaty také závazné průběžné cíle. Indikativní směr navržený v části B přílohy 1 začíná 
na velmi nízké hodnotě a ponechává nejvyšší přírůstky obnovitelných zdrojů na poslední 
období před rokem 2020. Pokud uvedený požadavek nebude splněn, způsobí to závažné obtíže 
členským státům při plnění jejich cílů do roku 2020. V tomto smyslu je zapotřebí tento 
požadavek považovat za zcela nezbytné minimum.

Pozměnovací návrh 1033
Fiona Hall

Návrh směrnice
Příloha I – část B – návětí

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Indikativní směr uvedený v čl. 3 odst. 2 
udává tyto podíly energie z obnovitelných 

Závazný směr uvedený v čl. 3 odst. 2 
udává tyto podíly energie z obnovitelných 
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zdrojů: zdrojů:

Or. en

Pozměnovací návrh 1034
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Příloha II – Normalizační pravidlo pro 
zohlednění elektřiny vyrobené z vodní 
energie

vypouští se

Pro zohlednění elektřiny vyrobené z vodní 
energie v daném členském státě se použije 
následující pravidlo:

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi

kde
N = je referenční rok;
QN(norm) je pro účely výpočtu 
normalizované množství elektřiny 
vyrobené ve všech vodních elektrárnách 
členského státu v roce N; Qi
je množství elektřiny skutečně vyrobené v 
roce i ve všech elektrárnách členského 
státu, vyjádřené v GWh; Ci 
je celkový instalovaný výkon všech 
elektráren členského státu v roce i, 
vyjádřený v MW.

Or. en
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Pozměnovací návrh 1035
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha II – nová část, která má být připojena ke konci

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Pokud je známa statistika odtoku, lze 
vypočítat vyrobenou elektřinu za pomoci 
odtokových koeficientů během posledních 
15 let za použití následujících vzorců:
QE = Hm x Vm x g x ρ x η x čas
kde
QE’ = vyrobená elektřina
Hm = průměrný pokles
Vm = průměrný průtok
g = gravitační konstanta
ρ = hustota
η = účinnost
U malých vodních elektráren se provedou 
menší průzkumy. V tomto případě postačí 
výroční zpráva o skutečném množství 
ročně vyrobené elektřiny.
Dodatečné množství vyrobené elektřiny se 
vypočte jako procentní nárůst příslušných 
proměnných.

Or. de

Odůvodnění

Normalizační pravidlo pro vodní energii je třeba rozšířit, neboť výrobu elektřiny v nové vodní 
elektrárně nelze přiměřeně popsat, pokud bude rozpis přírodních odtokových výkyvů (+/- 10 
%) příliš nízký. Pokud roční výroba elektřiny v elektrárně vzroste, když není zvýšena 
maximální kapacita, dodatečná výroba elektřiny se plně projeví až za 15 let. V opačném 
případě se podíl obnovitelných zdrojů zvýší nepřijatelným způsobem a během příštích 15 let 
se jen pomalu snižuje.



AM\732231CS.doc 7/72 PE409.503v01-00

CS

Pozměnovací návrh 1036
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha II a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

PŘÍLOHA IIA
Normalizační pravidlo pro výpočet 
elektřiny vyrobené z větrné energie

Pro výpočet elektřiny vyrobené z větrné 
energie v daném členském státu se použije 
následující normalizační pravidlo:

kde
N je referenční rok
QN(norm) je pro účely výpočtu 
normalizované množství elektřiny 
vyrobené ve všech větrných elektrárnách 
členského státu v roce N;
Qi je množství elektřiny skutečně 
vyrobené v roce i ve všech elektrárnách 
členského státu, vyjádřené v GWh;
Ci je celkový instalovaný výkon všech 
elektráren členského státu v roce i, 
vyjádřený v MW.

Or. de

Odůvodnění

Podobně jako vodní energie může také větrná energie vykazovat během mnoha let výrazné 
výkyvy. Proto by měla být výroba větrné energie normalizována tak, aby byly minimální 
průběžné cíle v celé EU srovnatelné. 

QN(norm)  = CN * 7/
6








 


N

Ni Ci
Qi
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Pozměnovací návrh 1037
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha IV

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Příloha se vypouští

Or. de

Odůvodnění

Udělování osvědčení osobám zajišťujícím instalaci, které je upraveno v příloze IV, je 
zbytečné, neboť se lze odvolat na směrnici 2005/36/ES a další právní úprava by 
představovala pouze další nesmyslnou byrokratickou zátěž.

Pozměnovací návrh 1038
Herbert Reul, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Příloha IV – návětí

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

V čl. 13 odst. 3 se odkazuje na následující 
kritéria:

Následující kritéria se uplatní pouze na 
systémy udělování osvědčení podle čl. 13 
odst. 3:

Or. de

Odůvodnění

Systém osvědčování osob provádějících instalaci upravený v příloze IV je potřebný pouze 
tehdy, pokud v členských státech neexistují žádné vhodné systémy odborné kvalifikace.



AM\732231CS.doc 9/72 PE409.503v01-00

CS

Pozměnovací návrh 1039
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha IV – návětí

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

V čl. 13 odst. 3 se odkazuje na následující 
kritéria:

Následující kritéria se uplatní pouze na 
systémy osvědčování podle čl. 13 odst. 3:

Or. de

Odůvodnění

Systém osvědčování osob provádějících instalaci upravený v příloze IV je potřebný pouze 
tehdy, pokud v členských státech neexistují žádné vhodné systémy odborné kvalifikace. Z 
pohledu provozovatelů, kromě skutečnosti, že tyto kvalifikace jsou obsahově a časově velmi 
náročné, by další povinné osvědčování mělo za následek pouze zbytečnou byrokratickou zátěž 
navíc. Pokud jsou požadovány určité kvalifikace a jejich obnovení, lze je zajistit dobrovolnou 
rekvalifikací na trhu.

Pozměnovací návrh 1040
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Příloha IV – návětí

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

V čl. 13 odst. 3 se odkazuje na následující 
kritéria:

Následující kritéria se uplatní pouze na 
systémy osvědčování podle čl. 13 odst. 3:

Or. de

Odůvodnění

Systém osvědčování osob provádějících instalaci upravený v příloze IV je potřebný pouze 
tehdy, pokud v členských státech neexistují žádné vhodné systémy odborné kvalifikace. Z 
pohledu provozovatelů, kromě skutečnosti, že tyto kvalifikace jsou obsahově a časově velmi 
náročné, by další povinné osvědčování mělo za následek pouze zbytečnou byrokratickou zátěž 
navíc. Pokud jsou požadovány určité kvalifikace a jejich obnovení, lze je zajistit dobrovolnou 
rekvalifikací na trhu.
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Pozměnovací návrh 1041
Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

1. Certifikační proces je transparentní a 
jasně definovaný členským státem nebo 
jím pověřeným správním orgánem.

1. Certifikační proces je transparentní a 
jasně definovaný certifikačním orgánem, 
jejž jmenuje a akredituje daný členský stát 
(podle EN ISO 17024).

Or. en

Odůvodnění

Udělování osvědčení zaměstnancům podle EN ISO 17024 zabezpečí plynule obnovovaný 
výcvik (nové technologické vývojové trendy nebo pravidla a nařízení lze snadno uplatňovat). 
Mimo to akreditace podle EN ISO zabezpečí jasná pravidla, a vzdělávací kurzy, kvalifikace a 
dovednosti tak budou v rámci Evropy srovnatelné.

Tento přístup umožňuje vzájemné uznávání kvalifikace na území všech členských států.

Pozměnovací návrh 1042
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

1. Certifikační proces je transparentní a 
jasně definovaný členským státem nebo 
jím pověřeným správním orgánem.

1. Certifikační proces je transparentní a 
jasně definovaný certifikačním orgánem, 
jejž jmenuje a akredituje daný členský stát 
(podle EN ISO 17024).

Or. en

Odůvodnění

Udělování osvědčení zaměstnancům podle EN ISO 17024 zabezpečí plynule obnovovaný 
výcvik (nové technologické vývojové trendy nebo pravidla a nařízení lze snadno uplatňovat). 
Mimo to akreditace podle EN ISO zabezpečí jasná pravidla, a vzdělávací kurzy, kvalifikace a 
dovednosti tak budou v rámci Evropy srovnatelné.
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Pozměnovací návrh 1043
Anni Podimata

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

2. Osoby provádějící instalaci zařízení na 
biomasu, tepelných čerpadel a solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
zařízení budou certifikováni na základě
akreditovaného školicího programu nebo
poskytovatelem školicího programu.

2. Osobám provádějícím instalaci zařízení 
na biomasu, tepelných čerpadel, mělkých 
geotermálních a solárních fotovoltaických 
a solárních tepelných zařízení bude 
nabídnuta možnost certifikace třetí 
stranou udělující osvědčení. Osvědčení se 
uděluje na základě zkoušky, která 
zahrnuje teoretickou i praktickou část. 
Osoba provádějící instalaci musí mít 
dovednosti potřebné k instalaci 
příslušného zařízení a systémů tak, aby 
byla schopna splnit požadavky zákazníka 
kladené na výkon a spolehlivost, 
prokazovat řemeslnou zručnost a musí být 
schopna dodržovat všechny odpovídající 
předpisy a normy včetně předpisů o 
energetickém a ekologickém značení. 
Zkouška musí zahrnovat praktické 
vyhodnocení úspěšné instalace kotlů nebo
kamen spalujících biomasu, tepelných 
čerpadel, solárních fotovoltaických nebo 
solárních tepelných systémů.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zaručit kvalitu instalace.
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Pozměnovací návrh 1044
Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

2. Osoby provádějící instalaci zařízení na 
biomasu, tepelných čerpadel a solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
zařízení budou certifikováni na základě 
akreditovaného školicího programu nebo 
poskytovatelem školicího programu.

2. Osoby provádějící instalaci zařízení na 
biomasu, tepelných čerpadel, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
zařízení a horizontálních a vertikálních 
tepelných kolektorů (tzn. vrtné a stavební 
společnosti) budou certifikováni
akreditovaným certifikačním orgánem.

Or. en

Odůvodnění

Udělování osvědčení zaměstnancům podle EN ISO 17024 zabezpečí plynule obnovovaný 
výcvik (nové technologické vývojové trendy nebo pravidla a nařízení lze snadno uplatňovat). 
Mimo to akreditace podle EN ISO zabezpečí jasná pravidla, a vzdělávací kurzy, kvalifikace a 
dovednosti tak budou v rámci Evropy srovnatelné.

Tento přístup umožňuje vzájemné uznávání kvalifikace na území všech členských států.

Pozměnovací návrh 1045
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

2. Osoby provádějící instalaci zařízení na 
biomasu, tepelných čerpadel a solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
zařízení budou certifikováni na základě 
akreditovaného školicího programu nebo 
poskytovatelem školicího programu.

2. Osoby provádějící instalaci zařízení na 
biomasu, tepelných čerpadel, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
zařízení a horizontálních a vertikálních 
tepelných kolektorů (tzn. vrtné a stavební 
společnosti) budou certifikováni
akreditovaným certifikačním orgánem.

Or. en
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Odůvodnění

Udělování osvědčení zaměstnancům podle EN ISO 17024 zabezpečí plynule obnovovaný 
výcvik (nové technologické vývojové trendy nebo pravidla a nařízení lze snadno uplatňovat). 
Mimo to akreditace podle EN ISO zabezpečí jasná pravidla, a vzdělávací kurzy, kvalifikace a 
dovednosti tak budou v rámci Evropy srovnatelné. Jde o společný postoj Evropské asociace 
pro tepelná čerpadla (EHPA) a Evropského partnerství pro energii a životní prostředí 
(EPEE) týkající se směrnice o obnovitelných zdrojích energie, na poslední z pěti stran. Tento 
přístup umožňuje vzájemné uznávání kvalifikace na území všech členských států.

Pozměnovací návrh 1046
Philippe Busquin

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

2. Osoby provádějící instalaci zařízení na 
biomasu, tepelných čerpadel a solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
zařízení budou certifikováni na základě
akreditovaného školicího programu nebo 
poskytovatelem školicího programu.

2. Osoby provádějící instalaci zařízení na 
biomasu, tepelných čerpadel, mělkých 
geotermálních a solárních fotovoltaických 
a solárních tepelných zařízení budou 
certifikováni na základě akreditovaného 
školicího programu nebo poskytovatelem 
školicího programu.

Or. en

Pozměnovací návrh 1047
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

2. Osoby provádějící instalaci zařízení na 
biomasu, tepelných čerpadel a solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
zařízení budou certifikováni na základě 
akreditovaného školicího programu nebo 
poskytovatelem školicího programu.

2. Osoby provádějící instalaci zařízení na 
biomasu, tepelných čerpadel, mělkých 
geotermálních a solárních fotovoltaických 
a solárních tepelných zařízení budou 
certifikováni na základě akreditovaného 
školicího programu nebo poskytovatelem 
školicího programu.
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Or. en

Odůvodnění

Certifikační kritéria a akreditační programy se musí v případě osob provádějících instalaci 
tepelných čerpadel a mělkých geotermálních systémů různit, neboť do značné míry příslušejí 
k různým profesním organizacím a stejné druhy kvalifikace lze jen zřídka nalézt u jediné 
osoby či společnosti. Je třeba stanovit zvláštní kritéria pro udělování osvědčení osobám 
provádějícím instalaci mělkých geotermálních systémů.

Pozměnovací návrh 1048
Anni Podimata

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

2a. Udělování osvědčení musí být 
přizpůsobeno příbuzné 
technologii/použití: kotlů a kamen na 
biomasu, solárních fotovoltaických a 
solárních tepelných systémů, mělkých 
geotermálních systémů a tepelných 
čerpadel malého rozsahu.

Or. en

Odůvodnění

Technologie na výrobu energie z obnovitelných zdrojů jsou různé. Z tohoto důvodu by měly 
být pro každou technologii vyvinuty zvláštní certifikační programy.

Pozměnovací návrh 1049
Anni Podimata

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

2b. Udělení osvědčení osobám 
provádějícím instalaci se časově omezí 
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podobným způsobem jako v případě 
certifikačních postupů pro osoby 
provádějící instalaci běžného topného 
zařízení, respektive běžného elektrického 
zařízení v případě fotovoltaických 
systémů.

Or. en

Odůvodnění

Aby nebyly vytvářeny zbytečné překážky pro rozvoj výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, 
lhůty pro certifikaci by neměly být přísnější než v případě tradičních elektrických zařízení.

Pozměnovací návrh 1050
Anni Podimata

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 3-10

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

3. Školicí program nebo poskytovatel 
školicího programu je akreditován 
členským státem nebo jím pověřeným 
správním orgánem. Akreditační orgán 
musí zajistit, že školicí program 
organizovaný příslušným poskytovatelem 
má zaručenou kontinuitu a regionální 
nebo celostátní dosah. Poskytovatel 
programu musí mít k dispozici 
odpovídající technické vybavení nezbytné 
pro praktický výcvik, včetně určitého 
laboratorního vybavení nebo 
odpovídajícího zařízení pro praktický 
výcvik. Kromě základního školení musí 
poskytovatel programu také organizovat 
kratší opakovací kurzy zabývající se 
aktuálními otázkami včetně nových 
technologií, aby mohl zajistit celoživotní 
doškolování osob provádějících instalaci. 
Poskytovatelem programu může být 
výrobce zařízení nebo systémů, instituce 
nebo asociace.

vypouští se

4. Akreditované školicí programy jsou 
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nabízeny osobám provádějícím instalaci, 
které mají praktické zkušenosti a které 
absolvovaly nebo právě absolvují 
následující typy školení: 
a) v případě osob instalujících kotle a 
kamna spalující biomasu: povinně vyučen 
jako instalatér, potrubář, mechanik 
tepelných zařízení nebo mechanik 
sanitárních, tepelných nebo chladících 
zařízení; 
b) v případě osob instalujících tepelná 
čerpadla: povinně vyučen jako instalatér 
nebo technik chladících zařízení se 
základními elektrikářskými 
a instalatérskými dovednostmi (řezání, 
svařování a lepení trubek, tepelná izolace 
potrubí, těsnění, zkoušky těsnosti potrubí, 
instalace tepelných a chladících zařízení);
c) v případě osob instalujících solární 
fotovoltaické nebo solární tepelné 
systémy: povinně vyučen jako instalatér 
nebo elektrikář s instalatérskou, 
elektrikářskou a pokrývačskou praxí 
včetně praxe v oboru sváření a lepení 
trubek, v oboru těsnění, zkoušek těsnosti 
potrubí, schopnosti v oboru připojování 
elektrických přívodů, znalost základních 
pokrývačských materiálů, znalost 
oplechování/olemování a těsnících 
postupů; nebo 
d) odborný výcvik, kterým osoba získá 
dovednosti odpovídající tříletému vzdělání 
v oblastech vyjmenovaných v bodech a), 
b) nebo c), včetně teoretického školení a 
praktického výcviku. 5. 
5. Školení, jehož výsledkem je udělení 
osvědčení, musí zahrnovat teoretický 
výklad i praktický výcvik. Na konci 
školení musí mít osoba provádějící 
instalaci dovednosti potřebné k instalaci 
příslušného zařízení a systémů tak, aby 
byla schopna splnit požadavky zákazníka 
kladené na výkon a spolehlivost, 
prokazovat řemeslnou zručnost a musí být 
schopna dodržovat všechny odpovídající 
předpisy a normy včetně předpisů o 
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energetickém a ekologickém značení.
6. Teoretická část školení osob 
instalujících kotle a kamna spalující 
biomasu musí zahrnovat situaci na trhu 
s biomasou, ekologické aspekty, paliva 
vyráběná z biomasy, logistiku, stavební 
předpisy, protipožární ochranu, dotace, 
techniky spalování, metody zapalování, 
optimální hydraulická řešení, porovnání 
nákladů a ziskovosti, jakož i konstrukci, 
instalaci a údržbu kotlů a kamen 
spalujících biomasu. Školení musí také
poskytnout dobré znalosti případných 
evropských norem platných v oblasti 
technologie a paliv vyráběných z biomasy, 
např. pelet, jakož i znalost vnitrostátní a 
evropské legislativy vztahující se na 
biomasu. 
7. Teoretická část školení osob 
instalujících tepelná čerpadla musí 
zahrnovat situaci na trhu tepelných 
čerpadel, znalost geotermálních zdrojů a 
teplot povrchových tepelných zdrojů 
v různých oblastech, identifikaci půd a 
podloží z hlediska tepelné vodivosti, dále 
logistiku, stavební předpisy, předpisy
týkající se využívání geotermálních 
zdrojů, využitelnost tepelných čerpadel 
v budovách a určení nejvhodnějšího 
systému tepelných čerpadel, dále znalosti 
o technických požadavcích jednotlivých 
tepelných čerpadel, jejich bezpečnosti, 
filtraci vzduchu, propojení se zdrojem 
tepla a dispozičním řešení systému. 
Školení musí rovněž poskytnout dobrou 
znalost případných evropských norem 
platných pro tepelná čerpadla, 
příslušných vnitrostátních a evropských 
zákonů a předpisů. Osoba instalující 
solární fotovoltaické a solární tepelné 
prvky musí prokázat následující klíčové 
dovednosti:
a) základní pochopení fyzikálních a 
provozních principů tepelného čerpadla, 
včetně charakteristik jeho tepelného 
cyklu: souvislost mezi dolními teplotami 
tepelné jímky, horními teplotami 
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tepelného zdroje a účinností celého 
systému, stanovení topného faktoru 
(coefficient of performance, COF) a 
faktoru sezónní účinnosti (seasonal 
performance factor, SPF);
b) pochopení významu jednotlivých prvků 
a jejich funkce v rámci tepelného cyklu 
čerpadla, včetně kompresoru, expanzního 
ventilu, výparníku, kondenzátoru, 
armatur a spojovacích prvků, mazacího 
oleje, chladiva, možného přehřátí, 
ochlazení a podchlazení tepelného 
čerpadla; 
c) schopnost zvolit typ a velikost 
komponent pro typické instalace, včetně 
stanovení typických hodnot tepelného 
zatížení různých budov a hodnot pro 
přípravu horké vody na základě údajů o 
spotřebě, stanovení potřebného výkonu 
tepelného čerpadla pro tento účel podle 
tepelné kapacity budovy a podle 
přerušitelné dodávky proudu; stanovení 
prvků a objemu vyrovnávací nádrže 
a integrace doplňkového (bivalentního) 
topného systému. 8.
8. Teoretická část školení osob 
instalujících solární fotovoltaické a 
solární tepelné prvky musí zahrnovat 
situaci na trhu solární prvků, ekologické 
aspekty, komponenty, charakteristiky a 
dimenzování solárních systémů, výběr 
přesných systémů a určení rozměrů 
jednotlivých komponent, stanovení 
tepelných požadavků, logistiku, stavební 
předpisy, protipožární předpisy, dotace, 
porovnání nákladů a ziskovosti, dále 
konstrukci, instalaci a údržbu solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů. Školení musí rovněž poskytnout 
dobré znalosti případných evropských 
norem platných pro danou technologii, 
jakož i certifikačních zásad, např. Solar 
Keymark, stejně jako odpovídající znalost 
vnitrostátní a evropské legislativy. Osoba 
instalující solární fotovoltaické a solární 
tepelné prvky musí prokázat následující 
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klíčové dovednosti: 
a) schopnost bezpečně pracovat s 
požadovanými nástroji a požadovaným 
zařízením při dodržování bezpečnostních 
předpisů a norem, schopnost identifikovat 
nebezpečí spojená s instalatérskou, 
elektrikářskou a další činností při 
instalaci solárních zařízení;
b) schopnost identifikovat systémy a jejich 
prvky specifické pro aktivní a pasivní 
systémy, včetně jejich mechanické 
konstrukce, a schopnost rozhodnout 
o umístění komponent i rozvržení a 
konfiguraci systému; 
c) schopnost určit požadovanou plochu 
instalace, orientaci a náklon solárních 
fotovoltaických prvků a prvků pro solární
ohřev vody s přihlédnutím k možnému 
zastínění, oslunění, strukturální integritě 
a vhodnosti instalace pro danou budovu 
nebo dané klima a schopnost určit různé 
metody instalace vhodné pro rozmanité 
typy střech, včetně kompletního 
systémového zařízení požadovaného pro 
vyváženou instalaci;
d) specificky ve spojení s instalací 
solárních fotovoltaických systémů 
schopnost přizpůsobit schéma 
elektrického zapojení včetně stanovení 
proudů, schopnost zvolit vhodné typy 
vodičů a charakteristiky elektrických 
obvodů, stanovení vhodné velikosti, 
charakteristiky a umístění veškerého 
instalovaného zařízení a všech 
subsystémů včetně výběru vhodného 
propojovacího místa.
9. Školicí kurz musí být ukončen 
závěrečnou zkouškou podmiňující udělení 
příslušného osvědčení. Zkouška musí 
zahrnovat praktické vyhodnocení úspěšné 
instalace kotlů nebo kamen spalujících 
biomasu, tepelných čerpadel, solárních 
fotovoltaických nebo solárních tepelných 
systémů.
10. Osvědčení vydané osobě provádějící 
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instalace musí být časově omezeno tak, že 
k jeho prodloužení bude nezbytný 
opakovací seminář nebo kurz.

Or. en

Pozměnovací návrh 1051
Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

3. Školicí program nebo poskytovatel
školicího programu je akreditován 
členským státem nebo jím pověřeným 
správním orgánem. Akreditační orgán 
musí zajistit, že školicí program 
organizovaný příslušným poskytovatelem 
má zaručenou kontinuitu a regionální nebo 
celostátní dosah. Poskytovatel programu 
musí mít k dispozici odpovídající technické 
vybavení nezbytné pro praktický výcvik, 
včetně určitého laboratorního vybavení 
nebo odpovídajícího zařízení pro praktický 
výcvik. Kromě základního školení musí 
poskytovatel programu také organizovat 
kratší opakovací kurzy zabývající se 
aktuálními otázkami včetně nových 
technologií, aby mohl zajistit celoživotní 
doškolování osob provádějících instalaci.
Poskytovatelem programu může být 
výrobce zařízení nebo systémů, instituce 
nebo asociace.

3. V zájmu zajištění kvality dohlíží na
školicí program nebo poskytovatele
školicího programu certifikační orgán.
Tento orgán musí zajistit, že školicí 
program organizovaný příslušným 
poskytovatelem má zaručenou kontinuitu 
a regionální nebo celostátní dosah.
Poskytovatel programu musí mít 
k dispozici odpovídající technické 
vybavení nezbytné pro praktický výcvik, 
včetně určitého laboratorního vybavení 
nebo odpovídajícího zařízení pro praktický 
výcvik. Kromě základního školení musí 
poskytovatel programu také organizovat 
kratší opakovací kurzy zabývající se 
aktuálními otázkami včetně nových 
technologií, aby mohl zajistit celoživotní 
doškolování osob provádějících instalaci.
Poskytovatelem programu může být 
výrobce zařízení nebo systémů, instituce 
nebo asociace.

Or. en

Odůvodnění

Jmenování akreditovaných certifikačních orgánů členskými státy je snadné a velmi efektivní, 
zatímco požadovaná akreditace všech středisek provádějících výcvik by si vynutila příliš 
mnoho byrokratických požadavků a nepřiměřené náklady. Přinese to administrativní zátěž, 
která zpomalí tržní rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
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Pozměnovací návrh 1052
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

3. Školicí program nebo poskytovatel
školicího programu je akreditován 
členským státem nebo jím pověřeným 
správním orgánem. Akreditační orgán 
musí zajistit, že školicí program 
organizovaný příslušným poskytovatelem 
má zaručenou kontinuitu a regionální nebo 
celostátní dosah. Poskytovatel programu 
musí mít k dispozici odpovídající technické 
vybavení nezbytné pro praktický výcvik, 
včetně určitého laboratorního vybavení 
nebo odpovídajícího zařízení pro praktický 
výcvik. Kromě základního školení musí 
poskytovatel programu také organizovat 
kratší opakovací kurzy zabývající se 
aktuálními otázkami včetně nových 
technologií, aby mohl zajistit celoživotní 
doškolování osob provádějících instalaci.
Poskytovatelem programu může být 
výrobce zařízení nebo systémů, instituce 
nebo asociace.

3. V zájmu zajištění kvality dohlíží na
školicí program nebo poskytovatele
školicího programu certifikační orgán.  
Tento orgán musí zajistit, že školicí 
program organizovaný příslušným 
poskytovatelem má zaručenou kontinuitu 
a regionální nebo celostátní dosah.
Poskytovatel programu musí mít 
k dispozici odpovídající technické 
vybavení nezbytné pro praktický výcvik, 
včetně určitého laboratorního vybavení 
nebo odpovídajícího zařízení pro praktický 
výcvik. Kromě základního školení musí 
poskytovatel programu také organizovat 
kratší opakovací kurzy zabývající se 
aktuálními otázkami včetně nových 
technologií, aby mohl zajistit celoživotní 
doškolování osob provádějících instalaci.
Poskytovatelem programu může být 
výrobce zařízení nebo systémů, instituce 
nebo asociace.

Or. en

Odůvodnění

Jmenování akreditovaných certifikačních orgánů členskými státy je snadné a velmi efektivní, 
zatímco požadovaná akreditace všech středisek provádějících výcvik by si vynutila příliš 
mnoho byrokratických požadavků a nepřiměřené náklady. Přinese to administrativní zátěž, 
která zpomalí tržní rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
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Pozměnovací návrh 1053
Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

4. Akreditované školicí programy jsou 
nabízeny osobám provádějícím instalaci, 
které mají praktické zkušenosti a které 
absolvovaly nebo právě absolvují 
následující typy školení: 

4. Školicí programy jsou nabízeny osobám 
provádějícím instalaci, které mají praktické 
zkušenosti a které absolvovaly nebo právě 
absolvují následující typy školení: 

Or. en

Odůvodnění

Jmenování akreditovaných certifikačních orgánů členskými státy je snadné a velmi efektivní, 
zatímco požadovaná akreditace všech středisek provádějících výcvik by si vynutila příliš 
mnoho byrokratických požadavků a nepřiměřené náklady. Přinese to administrativní zátěž, 
která zpomalí tržní rozvoj obnovitelných zdrojů energie.

Pozměnovací návrh 1054
Philippe Busquin

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

(ba) v případě osob instalujících mělké 
geotermální systémy: povinně vyučen jako 
razič nebo obsluha pokladače potrubí se 
základními geologickými dovednostmi;

Or. en
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Pozměnovací návrh 1055
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

(ba) v případě osob instalujících mělké 
geotermální systémy: povinně vyučen jako 
razič nebo obsluha pokladače potrubí se 
základními geologickými dovednostmi;

Or. en

Odůvodnění

Certifikační kritéria a akreditační programy se musí v případě osob provádějících instalaci 
tepelných čerpadel a mělkých geotermálních systémů různit, neboť do značné míry příslušejí 
k různým profesním organizacím a stejné druhy kvalifikace lze jen zřídka nalézt u jediné 
osoby či společnosti. Je třeba stanovit zvláštní kritéria pro udělování osvědčení osobám 
provádějícím instalaci mělkých geotermálních systémů.

Pozměnovací návrh 1056
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

7. Teoretická část školení osob 
instalujících tepelná čerpadla musí 
zahrnovat situaci na trhu tepelných 
čerpadel, znalost geotermálních zdrojů a 
teplot povrchových tepelných zdrojů 
v různých oblastech, identifikaci půd a 
podloží z hlediska tepelné vodivosti, dále 
logistiku, stavební předpisy, předpisy 
týkající se využívání geotermálních zdrojů, 
využitelnost tepelných čerpadel 
v budovách a určení nejvhodnějšího 
systému tepelných čerpadel, dále znalosti o 
technických požadavcích jednotlivých 
tepelných čerpadel, jejich bezpečnosti, 
filtraci vzduchu, propojení se zdrojem tepla 

7. Teoretická část školení osob 
instalujících tepelná čerpadla musí 
zahrnovat situaci na trhu tepelných 
čerpadel, dále logistiku, stavební předpisy, 
předpisy týkající se využívání 
geotermálních zdrojů, využitelnost 
tepelných čerpadel v budovách a určení 
nejvhodnějšího systému tepelných 
čerpadel, dále znalosti o technických 
požadavcích jednotlivých tepelných 
čerpadel, jejich bezpečnosti, filtraci 
vzduchu, propojení se zdrojem tepla a 
dispozičním řešení systému. Školení musí 
rovněž poskytnout dobrou znalost 
případných evropských norem platných pro 



PE409.503v01-00 24/72 AM\732231CS.doc

CS

a dispozičním řešení systému. Školení 
musí rovněž poskytnout dobrou znalost 
případných evropských norem platných pro 
tepelná čerpadla, příslušných vnitrostátních 
a evropských zákonů a předpisů. Osoba 
instalující solární fotovoltaické a solární 
tepelné prvky musí prokázat následující 
klíčové dovednosti:

tepelná čerpadla, příslušných vnitrostátních 
a evropských zákonů a předpisů. Osoba 
instalující solární fotovoltaické a solární 
tepelné prvky musí prokázat následující 
klíčové dovednosti:

Or. en

Odůvodnění

Certifikační kritéria a akreditační programy se musí v případě osob provádějících instalaci 
tepelných čerpadel a mělkých geotermálních systémů různit, neboť do značné míry příslušejí 
k různým profesním organizacím a stejné druhy kvalifikace lze jen zřídka nalézt u jediné 
osoby či společnosti. Je třeba stanovit zvláštní kritéria pro udělování osvědčení osobám 
provádějícím instalaci mělkých geotermálních systémů.

Pozměnovací návrh 1057
Philippe Busquin

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 7 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

7. Teoretická část školení osob 
instalujících tepelná čerpadla musí 
zahrnovat situaci na trhu tepelných 
čerpadel, znalost geotermálních zdrojů a 
teplot povrchových tepelných zdrojů 
v různých oblastech, identifikaci půd a 
podloží z hlediska tepelné vodivosti, dále 
logistiku, stavební předpisy, předpisy 
týkající se využívání geotermálních 
zdrojů, využitelnost tepelných čerpadel 
v budovách a určení nejvhodnějšího 
systému tepelných čerpadel, dále znalosti o 
technických požadavcích jednotlivých 
tepelných čerpadel, jejich bezpečnosti, 
filtraci vzduchu, propojení se zdrojem tepla 
a dispozičním řešení systému. Školení 
musí rovněž poskytnout dobrou znalost 
případných evropských norem platných pro 

7. Teoretická část školení osob 
instalujících tepelná čerpadla musí 
zahrnovat situaci na trhu tepelných 
čerpadel, dále logistiku, stavební předpisy, 
využitelnost tepelných čerpadel 
v budovách a určení nejvhodnějšího 
systému tepelných čerpadel, dále znalosti o 
technických požadavcích jednotlivých 
tepelných čerpadel, jejich bezpečnosti, 
filtraci vzduchu, propojení se zdrojem tepla 
a dispozičním řešení systému. Školení 
musí rovněž poskytnout dobrou znalost 
případných evropských norem platných pro 
tepelná čerpadla, příslušných vnitrostátních 
a evropských zákonů a předpisů. Osoba 
instalující solární fotovoltaické a solární 
tepelné prvky musí prokázat následující 
klíčové dovednosti:
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tepelná čerpadla, příslušných vnitrostátních 
a evropských zákonů a předpisů. Osoba 
instalující solární fotovoltaické a solární 
tepelné prvky musí prokázat následující 
klíčové dovednosti:

Or. en

Pozměnovací návrh 1058
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

7a. Teoretická část školení osob 
instalujících tepelná čerpadla musí 
zahrnovat znalost geotermálních zdrojů a 
teplot povrchových tepelných zdrojů 
v různých oblastech, identifikaci půd a 
podloží z hlediska tepelné vodivosti, dále 
předpisy týkající se využívání 
geotermálních zdrojů, určení 
nejvhodnějšího systému tepelných 
čerpadel, dispoziční řešení systému, 
technologie vrtů, instalaci výměníků tepla 
z vrtů, stavbu studní, tlakové zkoušky, 
logistiku, stavební předpisy a bezpečnost.  
Školení musí rovněž poskytnout dobré 
znalosti případných evropských norem 
platných pro mělké geotermální systémy a 
příslušných vnitrostátních a evropských 
právních předpisů. Školená osoba musí 
prokázat následující klíčové dovednosti:
a) pochopení geologických a 
geotermálních parametrů v podzemí a 
znalost jejich určení, nomenklatury a 
identifikace typů půdy a podloží, příprava 
zpráv o vrtech, včetně litologie, podzemní 
vody atd.; základní geologické a 
hydrogeologické znalosti,
b) obeznámenost s různými vrtnými a 
hloubicími technologiemi, výběr 
optimálního vrtného postupu, zajištění 
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ochrany životního prostředí (zejména 
podzemní vody) při provádění vrtů,
c) schopnost instalovat výměníky tepla 
z vrtů, provádět injektáž malty, zásyp či 
jiným způsobem dokončovat systém 
povrchového zdroje a vykonávat tlakové 
testy; kvalifikace pro sváření plastových 
trubek a jiné postupy spojování,
d) schopnost stavět studny s využitím 
podzemní vody, instalovat vhodné trubky, 
pumpy a kontrolní systémy, 
e) schopnost vypracovávat příslušnou 
dokumentaci, včetně identifikace a 
zákresu vrtného místa. 

Or. en

Odůvodnění

Certifikační kritéria a akreditační programy se musí v případě osob provádějících instalaci 
tepelných čerpadel a mělkých geotermálních systémů různit, neboť do značné míry příslušejí 
k různým profesním organizacím a stejné druhy kvalifikace lze jen zřídka nalézt u jediné 
osoby či společnosti. Je třeba stanovit zvláštní kritéria pro udělování osvědčení osobám 
provádějícím instalaci mělkých geotermálních systémů.

Pozměnovací návrh 1059
Philippe Busquin

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

7a. Teoretická část školení osob 
instalujících tepelná čerpadla musí 
zahrnovat znalost geotermálních zdrojů a 
teplot povrchových tepelných zdrojů 
v různých oblastech, identifikaci půd a 
podloží z hlediska tepelné vodivosti, dále 
předpisy týkající se využívání 
geotermálních zdrojů, určení 
nejvhodnějšího systému tepelných 
čerpadel, dispoziční řešení systému, 
technologie vrtů, instalaci výměníků tepla 
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z vrtů, stavbu studní, tlakové zkoušky, 
logistiku, stavební předpisy a bezpečnost.  
Školení musí rovněž poskytnout dobré 
znalosti případných evropských norem 
platných pro mělké geotermální systémy a 
příslušných vnitrostátních a evropských 
právních předpisů. Školená osoba musí 
prokázat následující klíčové dovednosti:
a) pochopení geologických a 
geotermálních parametrů v podzemí a 
znalost jejich určení, nomenklatury a 
identifikace typů půdy a podloží, příprava 
zpráv o vrtech, včetně litologie, podzemní 
vody atd.; základní geologické a 
hydrogeologické znalosti,
b) obeznámenost s různými vrtnými a 
hloubicími technologiemi, výběr
optimálního vrtného postupu, zajištění 
ochrany životního prostředí (zejména 
podzemní vody) při provádění vrtů,
c) schopnost instalovat výměníky tepla 
z vrtů, provádět injektáž malty, zásyp či 
jiným způsobem dokončovat systém 
povrchového zdroje a vykonávat tlakové 
testy; kvalifikace pro sváření plastových 
trubek a jiné postupy spojování,
d) schopnost stavět studny s využitím 
podzemní vody, instalovat vhodné trubky, 
pumpy a kontrolní systémy,
e) schopnost vypracovávat příslušnou 
dokumentaci, včetně identifikace a 
zákresu vrtného místa. 

Or. en

Odůvodnění

Příloha IV směrnice, která upravuje akreditaci osob provádějících instalaci, musí obsahovat 
zvláštní kritéria pro certifikaci osob provádějících instalaci mělkých geotermálních systémů. 
Musí zahrnovat různé kategorie odborníků podílejících se na návrhu a instalaci 
geotermálních vytápěcích a chladících systémů s cílem zaručit, aby měli nezbytné vědomosti 
k zajistění optimálního využívání tohoto obnovitelného zdroje energie. Pokyny určené 
odborníkům, uvedené v návrhu směrnice, by měly zahrnovat rozvoj služeb poskytujících 
informace online o místním geotermálním potenciálu.
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Pozměnovací návrh 1060
Jan Březina

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

9. Školicí kurz musí být ukončen 
závěrečnou zkouškou podmiňující udělení 
příslušného osvědčení. Zkouška musí 
zahrnovat praktické vyhodnocení úspěšné 
instalace kotlů nebo kamen spalujících 
biomasu, tepelných čerpadel, solárních 
fotovoltaických nebo solárních tepelných 
systémů.

9. Školicí kurz musí být ukončen 
závěrečnou zkouškou a postupem 
certifikace (podle EN ISO 17024).
Zkouška musí zahrnovat ověření 
praktických dovedností. Částí požadavků 
pro udělení osvědčení je doklad o tom, že 
osoba provádějící instalaci úspěšně 
zvládla instalaci kotlů nebo kamen 
spalujících biomasu, systémů tepelných 
čerpadel, solárních fotovoltaických nebo 
solárních tepelných systémů.

Or. en

Odůvodnění

Je obtížné přezkoušet během zkoušky skutečnou instalaci na místě. Je však možné přezkoušet 
praktické dovednosti, pokud jde o odhalení chyb při instalaci stávajících zařízení. Takováto 
praktická část by proto měla být součástí zkoušky. V zájmu vyhodnocení instalačních 
dovedností by měla osoba provádějící instalaci dále předložit dokumenty prokazující, že 
uskutečnila instalaci několika systémů.

Pozměnovací návrh 1061
Paul Rübig

Návrh směrnice
Příloha IV – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

9. Školicí kurz musí být ukončen 
závěrečnou zkouškou podmiňující udělení 
příslušného osvědčení. Zkouška musí 
zahrnovat praktické vyhodnocení úspěšné 
instalace kotlů nebo kamen spalujících 
biomasu, tepelných čerpadel, solárních 

9. Školicí kurz musí být ukončen 
závěrečnou zkouškou a postupem 
certifikace (podle EN ISO 17024).
Zkouška musí zahrnovat ověření 
praktických dovedností.  Částí požadavků 
pro udělení osvědčení je doklad o tom, že 
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fotovoltaických nebo solárních tepelných 
systémů.

osoba provádějící instalaci úspěšně 
zvládla instalaci kotlů nebo kamen 
spalujících biomasu, systémů tepelných 
čerpadel, solárních fotovoltaických nebo 
solárních tepelných systémů.

Or. en

Odůvodnění

Je obtížné přezkoušet během zkoušky skutečnou instalaci na místě. Je však možné přezkoušet 
praktické dovednosti, pokud jde o odhalení chyb při instalaci stávajících zařízení. Takováto 
praktická část by proto měla být součástí zkoušky. V zájmu vyhodnocení instalačních 
dovedností by měla osoba provádějící instalaci dále předložit dokumenty prokazující, že 
uskutečnila instalaci několika systémů.

Pozměnovací návrh 1062
Anni Podimata

Návrh směrnice
Příloha IV a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Příloha IVa
Akreditace programů odborné přípravy 
nebo poskytovatelů odborné přípravy

V čl. 13 odst. 3 písm. a) (novém) se 
odkazuje na následující kritéria:
1. Školicí program nebo poskytovatel 
školicího programu je akreditován 
členským státem nebo jím pověřeným 
správním orgánem. Akreditační orgán 
musí zajistit, aby školicí program 
organizovaný příslušným poskytovatelem 
měl zaručenou kontinuitu a regionální 
nebo celostátní dosah. Poskytovatel 
školicího programu musí mít k dispozici 
odpovídající technické vybavení nezbytné 
pro praktický výcvik, včetně určitého 
laboratorního vybavení nebo 
odpovídajícího zařízení pro praktický 
výcvik. Kromě základního školení musí 
poskytovatel školicího programu také 
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organizovat kratší opakovací kurzy 
zabývající se aktuálními otázkami včetně 
nových technologií, aby mohl zajistit 
celoživotní doškolování osob 
provádějících instalaci. Poskytovatelem 
programu může být výrobce zařízení nebo 
systémů, instituce nebo asociace.
2. Kdykoli je to možné, měly by být 
programy odborné přípravy splňující 
kritéria uvedená v příloze IVa (nové) 
začleněny do běžných osnov osob 
provádějících instalaci.
3. Propagace akreditovaných školicích 
programů je zaměřena zvláště na osoby 
provádějící instalaci, které mají praktické 
zkušenosti a které absolvovaly nebo právě 
absolvují následující typy školení:
a) v případě osob instalujících kotle a 
kamna spalující biomasu: povinně vyučen 
jako instalatér, potrubář, mechanik 
tepelných zařízení nebo mechanik 
sanitárních, tepelných nebo chladících 
zařízení;
b) v případě osob instalujících tepelná 
čerpadla: povinně vyučen jako instalatér 
nebo technik chladících zařízení se 
základními elektrikářskými 
a instalatérskými dovednostmi (řezání, 
svařování a lepení trubek, tepelná izolace 
potrubí, těsnění, zkoušky těsnosti potrubí, 
instalace tepelných a chladících zařízení);
c) v případě osob instalujících mělké 
geotermální systémy: povinně vyučen jako 
razič nebo obsluha pokladače potrubí se 
základními geologickými dovednostmi;
d) v případě osob instalujících solární 
fotovoltaické systémy: povinně vyučen 
jako elektrikář s elektrikářskou a 
pokrývačskou praxí, včetně schopnosti 
připojovat elektrické přívody a znalosti 
základních pokrývačských materiálů; 
e) v případě osob instalujících solární 
tepelné prvky: povinně vyučen jako 
instalatér s instalatérskou a pokrývačskou 
praxí včetně praxe v oboru sváření a 
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lepení trubek, v oboru těsnění, zkoušek 
těsnosti potrubí, schopnosti v 
oboru připojování elektrických přívodů, 
znalost základních pokrývačských 
materiálů, schopnost 
oplechování/olemování a znalost těsnících 
postupů; nebo
f) odborný výcvik, kterým osoba získá 
dovednosti odpovídající tříletému vzdělání 
v oblastech vyjmenovaných v bodech a), 
b), c), d) nebo e) včetně teoretického 
školení a praktického výcviku.
4. Teoretická část školení osob 
instalujících kotle a kamna spalující 
biomasu musí zahrnovat situaci na trhu 
s biomasou, ekologické aspekty, paliva 
vyráběná z biomasy, logistiku, stavební 
předpisy, protipožární ochranu, dotace, 
techniky spalování, metody zapalování, 
optimální hydraulická řešení, porovnání 
nákladů a ziskovosti, jakož i konstrukci, 
instalaci a údržbu kotlů a kamen 
spalujících biomasu. Školení musí také 
poskytnout dobré znalosti případných 
evropských norem platných v oblasti 
technologie a paliv vyráběných z biomasy, 
např. pelet, jakož i znalost vnitrostátní a 
evropské legislativy vztahující se na 
biomasu.
5. Teoretická část školení osob 
instalujících tepelná čerpadla musí 
zahrnovat situaci na trhu tepelných 
čerpadel, využitelnost tepelných čerpadel 
v budovách a určení nejvhodnějšího 
systému tepelných čerpadel, dále znalosti 
o technických požadavcích jednotlivých 
tepelných čerpadel, jejich bezpečnosti, 
filtraci vzduchu, propojení se zdrojem 
tepla a dispozičním řešení systému. 
Školení musí rovněž poskytnout dobrou 
znalost případných evropských norem 
platných pro tepelná čerpadla, 
příslušných vnitrostátních a evropských 
zákonů a předpisů. Osoba instalující 
solární fotovoltaické a solární tepelné 
prvky musí prokázat následující klíčové 
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dovednosti:
a) základní pochopení fyzikálních a 
provozních principů tepelného čerpadla, 
včetně charakteristik jeho tepelného 
cyklu: souvislost mezi dolními teplotami 
tepelné jímky, horními teplotami 
tepelného zdroje a účinností celého 
systému, stanovení topného faktoru 
(coefficient of performance, COF) a 
faktoru sezónní účinnosti (seasonal 
performance factor, SPF);
b) pochopení významu jednotlivých prvků 
a jejich funkce v rámci tepelného cyklu 
čerpadla, včetně kompresoru, expanzního 
ventilu, výparníku, kondenzátoru, 
armatur a spojovacích prvků, mazacího 
oleje, chladiva, možného přehřátí, 
ochlazení a podchlazení tepelného 
čerpadla;
c) schopnost zvolit typ a velikost 
komponent pro typické instalace, včetně 
stanovení typických hodnot tepelného 
zatížení různých budov a hodnot pro 
přípravu horké vody na základě údajů o 
spotřebě, stanovení potřebného výkonu 
tepelného čerpadla pro tento účel podle 
tepelné kapacity budovy a podle 
přerušitelné dodávky proudu; stanovení 
prvků a objemu vyrovnávací nádrže 
a integrace doplňkového (bivalentního) 
topného systému.
6. Teoretická část školení osob 
instalujících solární tepelné prvky musí 
zahrnovat situaci na trhu solární prvků, 
ekologické aspekty, komponenty, 
charakteristiky a dimenzování solárních 
systémů, výběr přesných systémů a určení 
rozměrů jednotlivých komponent, 
stanovení tepelných požadavků, logistiku, 
stavební předpisy, protipožární předpisy, 
dotace, porovnání nákladů a ziskovosti, 
dále konstrukci, instalaci a údržbu 
solárních tepelných systémů. Školení musí 
rovněž poskytnout dobré znalosti 
případných evropských norem platných 
pro danou technologii, jakož i 
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certifikačních zásad, např. Solar 
Keymark, stejně jako odpovídající znalost 
vnitrostátní a evropské legislativy. Osoba 
instalující solární fotovoltaické a solární 
tepelné prvky musí prokázat následující 
klíčové dovednosti:
a) schopnost bezpečně pracovat s 
požadovanými nástroji a požadovaným 
zařízením při dodržování bezpečnostních 
předpisů a norem, schopnost identifikovat 
nebezpečí spojená s instalatérskou, 
elektrikářskou a další činností při 
instalaci solárních zařízení;
b) schopnost identifikovat systémy a jejich 
prvky specifické pro aktivní a pasivní 
systémy, včetně jejich mechanické 
konstrukce, a schopnost rozhodnout 
o umístění komponent i rozvržení a 
konfiguraci systému;
c) schopnost určit požadovanou plochu 
instalace, orientaci a náklon solárních 
kolektorů s přihlédnutím k možnému 
zastínění, oslunění, strukturální integritě 
a vhodnosti instalace pro danou budovu 
nebo dané klima a schopnost určit různé 
metody instalace vhodné pro rozmanité 
typy střech, včetně kompletního 
systémového zařízení požadovaného pro 
vyváženou instalaci;
7. Teoretická část školení osob 
instalujících tepelná čerpadla musí 
zahrnovat znalost geotermálních zdrojů a 
teplot povrchových tepelných zdrojů 
v různých oblastech, identifikaci půd a 
podloží z hlediska tepelné vodivosti, dále 
předpisy týkající se využívání 
geotermálních zdrojů, určení 
nejvhodnějšího systému tepelných 
čerpadel, dispoziční řešení systému, 
technologie vrtů, instalaci výměníků tepla 
z vrtů, stavbu studní, tlakové zkoušky, 
logistiku, stavební předpisy a bezpečnost.  
Školení musí rovněž poskytnout dobrou 
znalost případných evropských norem 
platných pro mělké geotermální systémy a 
příslušných vnitrostátních a evropských 
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právních předpisů. Osoba instalující 
solární fotovoltaické a solární tepelné 
prvky musí prokázat následující klíčové 
dovednosti:
a) pochopení geologických a 
geotermálních parametrů v podzemí a 
znalost jejich určení, nomenklatury a 
identifikace typů půdy a podloží, příprava 
zpráv o vrtech, včetně litologie, podzemní 
vody atd.; základní geologické a 
hydrogeologické znalosti,
b) obeznámenost s různými vrtnými a 
hloubicími technologiemi, výběr 
optimálního vrtného postupu, zajištění 
ochrany životního prostředí (zejména 
podzemní vody) při provádění vrtů,
c) schopnost instalovat výměníky tepla 
z vrtů, provádět injektáž malty, zásyp či 
jiným způsobem dokončovat systém 
povrchového zdroje a vykonávat tlakové 
testy; kvalifikace pro sváření plastových 
trubek a jiné postupy spojování,
d) schopnost stavět studny s využitím 
podzemní vody, instalovat vhodné trubky, 
pumpy a kontrolní systémy,
e) schopnost vypracovávat příslušnou 
dokumentaci, včetně identifikace a 
zákresu vrtného místa. 
8. Teoretická část školení osob 
instalujících solární fotovoltaické prvky 
musí zahrnovat situaci na trhu solární 
prvků, ekologické aspekty, komponenty, 
charakteristiky a dimenzování solárních 
systémů, výběr přesných systémů a určení 
rozměrů jednotlivých komponent, 
logistiku, stavební předpisy, protipožární 
předpisy, ochrana před účinky 
atmosférické elektřiny, dotace, porovnání 
nákladů a ziskovosti, dále konstrukci, 
instalaci a údržbu solárních 
fotovoltaických prvků. Školení musí 
rovněž poskytnout dobré znalosti 
případných evropských norem platných 
pro danou technologii, jakož i 
certifikačních zásad, stejně jako 
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odpovídající znalost vnitrostátní a 
evropské legislativy. Osoba instalující 
solární fotovoltaické a solární tepelné 
prvky musí prokázat následující klíčové 
dovednosti:
a) schopnost bezpečně pracovat s 
požadovanými nástroji a požadovaným 
zařízením při dodržování bezpečnostních 
předpisů a norem, schopnost identifikovat 
nebezpečí spojená s elektrikářskou a další 
činností při instalaci solárních zařízení;
b) schopnost identifikovat systémy a jejich 
prvky specifické pro aktivní a pasivní 
systémy, včetně jejich mechanické 
konstrukce, a schopnost rozhodnout 
o umístění komponent i rozvržení a 
konfiguraci systému;
c) schopnost určit požadovanou plochu 
instalace, orientaci a náklon solárních 
fotovoltaických prvků s přihlédnutím 
k možnému zastínění, oslunění, 
strukturální integritě a vhodnosti 
instalace pro danou budovu nebo dané 
klima a schopnost určit různé metody 
instalace vhodné pro rozmanité typy 
střech, včetně kompletního systémového 
zařízení požadovaného pro vyváženou 
instalaci;
d) schopnost přizpůsobit schéma 
elektrického zapojení včetně stanovení 
proudů, schopnost zvolit vhodné typy 
vodičů a charakteristiky elektrických 
obvodů, stanovení vhodné velikosti, 
charakteristiky a umístění veškerého 
instalovaného zařízení a všech 
subsystémů včetně výběru vhodného 
propojovacího místa.
e) schopnost pracovat se softwarovými 
nástroji, které ukazují hospodářskou 
účinnost fotovoltaických systémů; 
schopnost pracovat s monitorovacími 
systémy, včetně výběru zařízení pro 
měření fotovoltaických systémů.

Or. en
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(Tento pozměňovací návrh zahrnuje znění návrhu Komise uvedené v příloze IV, v odstavcích 
3–10)

Odůvodnění

Je vhodné jednoznačně rozlišovat mezi „certifikací“ a „akreditací“.

Pozměnovací návrh 1063
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že limit FAME není pro zlepšení kvality ovzduší významným parametrem, 
neexistuje žádný zřejmý důvod pro to, aby byly FAME stanoveny jako součást specifikací 
motorové nafty.Příslušným orgánem pro vytvoření technického požadavku na řešení 
parametrů specifikací vhodných pro dané účely, např. limitu FAME, je Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN). Místo vytváření nových, samostatných jakostí motorové nafty (přílohy V a 
VI) by spíše měly být přezkoumány limity FAME a upraveny směrem nahoru v rámci 
stávajících specifikací CEN (EN590).

Pozměnovací návrh 1064
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Příloha se vypouští

Or. it
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Odůvodnění

Technické specifikace by měly být začleněny do směrnice o biopalivech.

Pozměnovací návrh 1065
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Příloha se vypouští

Or. it

Odůvodnění

Za technické specifikace pro paliva a biopaliva odpovídá CEN, jehož úkolem je tyto 
specifikace vypracovávat. Směrnice o palivech by proto měla specifikovat buď parametry s 
dopadem na životní prostředí, nebo označování požadované pro paliva, která nesplňují normy 
CEN EN228 a EN590.

Pozměnovací návrh 1066
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že limit FAME není pro zlepšení kvality ovzduší významným parametrem, 
neexistuje žádný zřejmý důvod pro regulaci FAME jako součásti specifikací motorové nafty.   
Příslušným orgánem pro stanovení technického požadavku na řešení parametrů specifikací 
vhodných pro dané účely, např. limitem FAME, je Evropský výbor pro normalizaci (CEN). 
Místo vytváření nových samostatných jakostí motorové nafty (přílohy V a VI) by spíše měly 
být přezkoumány limity FAME a upraveny směrem nahoru v rámci specifikací CEN (EN590).
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Pozměnovací návrh 1067
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha V – název

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Specifikace sedmiprocentního přídavku 
bionafty v motorové naftě 

Specifikace sedmiprocentního přídavku 
bionafty v motorové naftě (EN590)

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby příloha V konkrétně odkazovala na normu EU pro tradiční motorovou naftu, 
která stanoví specifikace směsí bionafty, jež mají být používány ve Společenství.

Pozměnovací návrh 1068
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha V – sloupec 1 – řádek 17

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Obsah FAME podle EN14078 Obsah FAME podle EN14214

Or. en

Odůvodnění

Ve směrnici by mělo být uvedeno, že složka bionafty ve směsích by měla odpovídat normě pro 
bionaftu EN14214, a to proto, aby bylo zajištěno řádné řešení otázky kvality. Odkaz na EN 
14078 není vhodný, a měl by být proto vypuštěn. 
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Pozměnovací návrh 1069
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha V – sloupec 1 – řádek 22

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Aditiva nutná pro stálost Aditiva nutná pro stálost (na čistý obsah 
FAME)

Or. en

Odůvodnění

Obsah 1000 ppm BHT uvedený v návrhu směrnice se týká čistého obsahu FAME, nikoli směsi 
jako takové. Typ aditiva uvedený v příloze by navíc měl být pouhým doporučením 
umožňujícím použít jakékoli aditivum se srovnatelnou účinností.

Pozměnovací návrh 1070
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Příloha se vypouští

Or. it

Odůvodnění

Za technické specifikace pro paliva a biopaliva odpovídá CEN, jehož úkolem je tyto 
specifikace vypracovávat. Směrnice o palivech by proto měla specifikovat buď parametry s 
dopadem na životní prostředí, nebo označování požadované pro paliva, která nesplňují normy 
CEN EN228 a EN590.
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Pozměnovací návrh 1071
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměnovací návrh

Příloha se vypouští

Or. it

Odůvodnění

Technické specifikace by měly být začleněny do směrnice o biopalivech.

Pozměňovací návrh 1072
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že limit FAME není pro zlepšení kvality ovzduší významným parametrem, 
neexistuje žádný zřejmý důvod pro to, aby byly FAME stanoveny jako součást specifikací 
motorové nafty. Příslušným orgánem pro vytvoření technického požadavku na řešení 
parametrů specifikací vhodných pro dané účely, např. limitu FAME, je Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN). Místo vytváření nových, samostatných jakostí motorové nafty (přílohy V a 
VI) by spíše měly být přezkoumány limity FAME a upraveny směrem nahoru v rámci 
stávajících specifikací CEN (EN590).
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Pozměňovací návrh 1073
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že limit FAME není pro zlepšení kvality ovzduší významným parametrem, 
neexistuje žádný zřejmý důvod pro to, aby byly FAME stanoveny jako součást specifikací 
motorové nafty. Příslušným orgánem pro vytvoření technického požadavku na řešení 
parametrů specifikací vhodných pro dané účely, např. limitu FAME, je Evropský výbor pro 
normalizaci (CEN). Místo vytváření nových, samostatných jakostí motorové nafty (přílohy V a 
VI) by spíše měly být přezkoumány limity FAME a upraveny směrem nahoru v rámci 
stávajících specifikací CEN (EN590).

Pozměňovací návrh 1074
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VI – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Specifikace desetiprocentního přídavku 
bionafty v motorové naftě 

Specifikace desetiprocentního přídavku 
bionafty v motorové naftě (EN590)

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby příloha V konkrétně odkazovala na normu EU pro tradiční motorovou naftu,
která stanoví specifikace směsí bionafty, jež mají být používány ve Společenství.
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Pozměňovací návrh 1075
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VI – sloupec 1 – řádek 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Obsah FAME podle EN14078 Obsah FAME – EN14214

Or. en

Odůvodnění

Ve směrnici by mělo být uvedeno, že složka bionafty ve směsích by měla odpovídat normě pro 
bionaftu EN14214, a to proto, aby bylo zajištěno řádné řešení otázky kvality. Odkaz na EN 
14078 není vhodný, a měl by být proto vypuštěn. 

Pozměňovací návrh 1076
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VI – sloupec 3 – řádek 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0.2 V souladu s normou EN14214

Or. en

Odůvodnění

Pokud jde o obsah fosforu, CEN stále ještě projednává vhodnou mezní hodnotu pro 10% 
směsi bionafty. Příloha VI by tedy měla ponechat dostatek volnosti, aby se průmysl mohl 
přizpůsobit výsledku jednání CEN.
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Pozměňovací návrh 1077
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VI – sloupec 3 – řádek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0.05 vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Požadovat index kyselosti ve výši 0,05 by znamenalo zbytečnou zátěž pro výrobu směsí 
bionafty. Kromě toho je tato problematika zahrnuta do požadavků týkajících se odolnosti 
proti oxidaci.

Pozměňovací návrh 1078
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VI – sloupec 3 – řádek 22

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20 vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pro účely stanovení specifikací směsí bionafty není výše obsahu peroxidů důležitá.

Pozměňovací návrh 1079
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VI – sloupec 3 – řádek 25

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

0.12 vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Požadovat index kolísání kyselosti ve výši 0,12 by znamenalo zbytečnou zátěž pro výrobu 
směsí bionafty. Tato problematika je již zahrnuta do požadavků týkajících se odolnosti proti 
oxidaci.

Pozměňovací návrh 1080
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VI – sloupec 1 – řádek 27

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aditiva nutná pro stálost Aditiva nutná pro stálost (na čistý obsah 
FAME)

Or. en

Odůvodnění

Obsah 1000 ppm BHT uvedený v návrhu směrnice se týká čistého obsahu FAME, nikoliv 
směsi jako takové. Typ aditiva uvedený v příloze by navíc měl být pouhým doporučením 
umožňujícím použít jakékoli aditivum se srovnatelnou účinností.

Pozměňovací návrh 1081
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VII část A se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Výpočty emisí skleníkových plynů by měly vycházet ze skutečných hodnot, aby inovace vedly 
k co nejlepším výsledkům, pokud jde o skleníkové plyny. Za určitých podmínek lze pro různé 
kroky použít rozložené hodnoty.
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Pozměňovací návrh 1082
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VII část B se vypouští

Or. en

Odůvodnění

Zejména u nové generace kapalných paliv z biomasy musí výpočty emisí skleníkových plynů 
vycházet ze skutečných hodnot, aby inovace vedly k co nejlepším výsledkům, pokud jde 
o skleníkové plyny. Stanovení standardních hodnot ve směrnici pro produkty, které nejsou 
dostupné na trhu, je sporné a pouze by zvýhodnilo horší účinnost a mohlo by vážně klamat 
spotřebitele a vést k chybné politice.

Pozměňovací návrh 1083
Lena Ek

Návrh směrnice
Příloha VII – část B – řádek 11 a (nový)

Pozměňovací návrh

Motorová nafta vyrobená Fischer-Tropschovou 
syntézou z udržitelných zdrojů rašeliny

60% 60%

Or. en

Odůvodnění

Rašelinu z udržitelných zdrojů lze zpracovávat na biopalivo podobným postupem, který se 
používá na výrobu biopaliv druhé generace z lignocelulózových vláknovin, např. ze dřeva, a 
to zplynováním a Fischer-Tropschovou syntézou. Podle typu rašeliny a na základě rozboru 
životního cyklu mohou úspory emisí skleníkových plynů dosáhnout až 80 %, přičemž 
průměrně činí 60 %. Udržitelnost rašeliny jako suroviny by byla zajištěna certifikací a na 
výrobu bionafty by se používala pouze certifikovaná rašelina. 
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Pozměňovací návrh 1084
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

kde kde

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

eiluc je koeficient rizika konkrétních plodin 
pro výrobu biopaliv pěstovaných 
v konkrétních oblastech;

ep jsou emise původem ze zpracování; ep jsou emise původem ze zpracování;
etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eccs jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a sekvestrací uhlíku;

eccs jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a sekvestrací uhlíku;

eccs jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a náhradou uhlíku a

eccr jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a sekvestrací uhlíku a 

eee jsou úspory emisí v 
důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.

Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.

Or. en
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Odůvodnění

V nedávných vědeckých studiích se zjistilo, že změna nepřímého využití půdy je 
nejdůležitějším faktorem při určování toho, zda biopaliva přinášejí výhody pro životní 
prostředí či nikoli. Rozsáhlá výroba biopaliv, která je důsledkem stanovených cílů v oblasti 
biopaliv, může vést k přemístění jiných zemědělských činností do ekologicky citlivých oblastí, 
např. do deštných pralesů. Aby byly tyto nepřímé dopady zahrnuty do metodiky skleníkových 
plynů, mělo by být zavedeno tzv. „sčítání rizika“.

Pozměňovací návrh 1085
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eccs
– eccu – eee, 

kde kde

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

eiluc je koeficient rizika konkrétních 
plodin pro výrobu biopaliv pěstovaných 
v konkrétních oblastech;
esca jsou úspory emisí původem z ukládání 
uhlíku v půdě při zdokonalených 
zemědělských postupech;

ep jsou emise původem ze zpracování; ep jsou emise původem ze zpracování;

etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eccs jsou úspory emisí vyvolané eccs jsou úspory emisí vyvolané 
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zachycením a sekvestrací uhlíku; zachycením a sekvestrací uhlíku;
eccr jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a náhradou uhlíku a

eccu jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a použitím uhlíku a

eee jsou úspory emisí v 
důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.

Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.

Or. en

Odůvodnění

V rostoucím počtu nedávných vědeckých studií se zjistilo, že změna nepřímého využití půdy 
(nazývaná též jako únik či přesun) je nejdůležitějším faktorem pro určení toho, zda biopaliva 
přinášejí výhody pro životní prostředí či nikoli. Rozsáhlá výroba biopaliv, která je důsledkem 
stanovených cílů v oblasti biopaliv, může vést k přemístění jiných zemědělských činností do 
ekologicky citlivých oblastí, např. do deštných pralesů. Aby byly tyto nepřímé dopady 
zahrnuty do metodiky skleníkových plynů, mělo by být zavedeno tzv. „sčítání rizika“.

Pozměňovací návrh 1086
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs – eccr – eee, 
kde 

E = eec + el + eiluc + esca+ ep + etd + eu – eee, 
kde

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

eiluc jsou anualizované emise původem ze 
změn ukládání uhlíku způsobených 
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změnou v nepřímém využití půdy;
esca jsou úspory emisí původem z ukládání 
uhlíku vlivem zdokonalených 
zemědělských postupů;

ep jsou emise původem ze zpracování; ep jsou emise původem ze zpracování;
etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eccs jsou úspory emisí vyvolané
zachycením a sekvestrací uhlíku;
eccr jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a náhradou uhlíku a
eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.

Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 1087
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = ec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,

kde kde
E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

E jsou celkové emise z používání daného 
biopaliva;

eec jsou emise původem z těžby nebo
pěstování surovin;

ec jsou emise původem z pěstování 
surovin;

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
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ve využívání půdy; ve využívání půdy;
ep jsou emise původem ze zpracování; ep jsou emise původem ze zpracování;

etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;
eccs jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a sekvestrací uhlíku;

eccs jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a sekvestrací uhlíku;

eccr jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a náhradou uhlíku a

eccr jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a sekvestrací uhlíku a

eee jsou úspory emisí v 
důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.

Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.

Or. en

Odůvodnění

Cílem této směrnice je vypracovat environmentálně udržitelná kritéria pro biopaliva a jiné 
biokapaliny, proto by se odkazy na fosilní paliva měly vypustit. Emise z používání biopaliv 
jsou nulové, proto je lze také vypustit. 

Pozměňovací návrh 1088
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Emise skleníkových plynů z paliv, E, se 
vyjadřují jako ekvivalent gramů CO2
na jeden MJ paliva: g CO2eq / MJ. 

2. Emise skleníkových plynů z paliv, E, se 
vyjadřují jako ekvivalent gramů CO2
na jeden MJ paliva: g CO2eq / MJ.
Hodnota anualizovaných emisí původem 
ze změn ukládání uhlíku (eiluc) bude 40 g 
CO2eq/MJ pro všechna biopaliva vyráběná 
ze surovin vypěstovaných na zemědělské 
půdě. Tato hodnota se bude pravidelně 
přezkoumávat na základě nejnovějších 
vědeckých údajů.



AM\732231CS.doc 51/72 PE409.503v01-00

CS

Or. en

Odůvodnění

V nedávných vědeckých studiích se zjistilo, že změna nepřímého využití půdy je 
nejdůležitějším faktorem pro určení toho, zda biopaliva přinášejí výhody pro životní prostředí 
či nikoli. Rozsáhlá výroba biopaliv, která je důsledkem stanovených cílů v oblasti biopaliv, 
může vést k přemístění jiných zemědělských činností do ekologicky citlivých oblastí, např. do 
deštných pralesů. Aby byly tyto nepřímé dopady zahrnuty do metodiky skleníkových plynů, 
mělo by být zavedeno tzv. „sčítání rizika“.

Pozměňovací návrh 1089
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Emise skleníkových plynů z paliv, E, se 
vyjadřují jako ekvivalent gramů CO2
na jeden MJ paliva: g CO2eq / MJ. 

2. Emise skleníkových plynů z paliv, E, se 
vyjadřují jako ekvivalent gramů CO2
na jeden MJ paliva: g CO2eq / MJ.
Hodnota anualizovaných emisí původem 
ze změn ukládání uhlíku (eiluc) bude 40 g 
CO2eq/MJ pro všechna biopaliva vyráběná 
ze surovin vypěstovaných na zemědělské 
půdě. Tato hodnota se bude pravidelně 
přezkoumávat na základě nejnovějších 
vědeckých údajů.

Or. en

Odůvodnění

V současné době se odhaduje, že nepřímé dopady představují další emise ve výši 50 % v 
případě rákosovitého prosa (switchgrass) pěstovaného v USA na půdě určené k pěstování 
kukuřice a až 93 % v případě ethanolu vyrobeného z kukuřice. Zdá se, že uplatnění standardní 
hodnoty 40 g CO2eq/MJ vhodně odráží tyto nepřímé dopady do té doby, než budou k dispozici 
nové vědecké poznatky.
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Pozměňovací návrh 1090
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Oproti odstavci 2 je možno u paliv 
využívaných v sektoru dopravy hodnoty 
vypočtené jako g CO2eq / MJ upravit 
s přihlédnutím k rozdílům mezi palivy 
v hodnotě vykonané užitečné práce 
vyjadřované jako km/MJ. Takovou 
úpravu je možno uskutečnit jen v případě, 
že existují důkazy o rozdílech ve vykonané 
užitečné práci.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Žádnému palivu neodpovídá účinnost u konečného uživatele poměru 1:1. Tato skutečnost 
komplikuje otázky ohledně paliv a vozidel a může vést k subjektivním tvrzením a dvojímu 
započtení. Je zapotřebí, aby byla stanovena jasná odpovědnost. Dodavatelé paliv jsou 
odpovědní za emise, které vznikají od momentu těžby do momentu čerpání na čerpací stanici, 
a výrobci vozidel jsou odpovědní za emise, které vznikají při provozu vozidla.

Pozměňovací návrh 1091
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Skleníkovými plyny pro účely odstavce 
1 jsou CO2, N2O a CH4. Při výpočtu 
ekvivalentu CO2 se uvažované plyny 
hodnotí takto:

5. Skleníkovými plyny pro účely odstavce 
1 jsou CO2, N2O a CH 4. Při výpočtu 
ekvivalentu CO2 se uvažované plyny 
hodnotí v souladu s pokyny IPCC z roku 
2006 pro národní inventury skleníkových 
plynů. Platným referenčním údajem je 
skutečné využívání zemědělské půdy do 
ledna 2008.

CO2: 1
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N2O: 296
CH4: 23

Or. de

Odůvodnění

Neexistují podrobné informace o metodě zjišťování emisí N2O, které by měly být v příslušných 
výrobních procesech zohledněny, ani o referenčním údaji, který by měl být k tomuto účelu 
použit. Je třeba stanovit jasnou a mezinárodně uznávanou metodiku.

Pozměňovací návrh 1092
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do emisí původem z těžby nebo
pěstování surovin, eec, se započtou emise 
pocházející ze samotného procesu těžby 
nebo pěstování, emise ze získání surovin, 
emise z odpadu a úniků a emise původem z 
výroby chemikálií nebo produktů 
použitých při těžbě nebo pěstování. 
Zachycování CO2 při pěstování surovin je 
vyloučeno. Prokázané úspory emisí 
skleníkových plynů v důsledku spalování 
odpadního plynu při těžbě ropy kdekoli na 
světě se odečítají. Jako alternativu 
skutečných hodnot emisí z pěstování 
surovin lze použít odhady úrovně těchto 
emisí, které je možno získat z používaných 
průměrných hodnot vypočtených pro 
geografické plochy rozsahu menšího než u 
ploch používaných pro výpočet 
standardních hodnot.

6. Do emisí původem z pěstování surovin, 
ec, se započtou emise pocházející 
ze samotného procesu pěstování, emise ze 
získání surovin, emise z odpadu a úniků a 
emise původem z výroby chemikálií nebo 
produktů použitých při pěstování.
Zachycování CO2 při pěstování surovin je 
vyloučeno. Jako alternativu skutečných 
hodnot emisí z pěstování surovin lze použít 
odhady úrovně těchto emisí, které je 
možno získat z používaných průměrných 
hodnot vypočtených pro geografické 
plochy rozsahu menšího než u ploch 
používaných pro výpočet standardních 
hodnot.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla soustředit na biopaliva, a nikoli na fosilní paliva. Spalování 
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odpadního plynu se netýká biopaliv. 

Pozměňovací návrh 1093
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do emisí původem z těžby nebo 
pěstování surovin, eec, se započtou emise 
pocházející ze samotného procesu těžby 
nebo pěstování, emise ze získání surovin, 
emise z odpadu a úniků a emise původem z 
výroby chemikálií nebo produktů 
použitých při těžbě nebo pěstování. 
Zachycování CO2 při pěstování surovin je 
vyloučeno. Prokázané úspory emisí 
skleníkových plynů v důsledku spalování 
odpadního plynu při těžbě ropy kdekoli na 
světě se odečítají. Jako alternativu 
skutečných hodnot emisí z pěstování 
surovin lze použít odhady úrovně těchto 
emisí, které je možno získat z používaných 
průměrných hodnot vypočtených pro 
geografické plochy rozsahu menšího než u 
ploch používaných pro výpočet 
standardních hodnot.

6. Do emisí původem z těžby nebo 
pěstování surovin, eec, se započtou emise 
pocházející ze samotného procesu těžby 
nebo pěstování, emise ze získání surovin, 
emise z odpadu a úniků a emise původem z 
výroby chemikálií nebo produktů 
použitých při těžbě nebo pěstování. 
Zachycování CO2 při pěstování surovin je 
vyloučeno. Prokázané úspory emisí 
skleníkových plynů v důsledku spalování 
odpadního plynu při těžbě ropy kdekoli na 
světě se odečítají Jako alternativu 
skutečných hodnot emisí z pěstování 
surovin lze použít odhady úrovně těchto 
emisí, které je možno získat z používaných 
průměrných hodnot vypočtených pro 
geografické plochy rozsahu menšího než u 
ploch používaných pro výpočet 
standardních hodnot, a to v souladu s 
údaji, které poskytl Mezivládní panel 
o změně klimatu (IPCC), zejména pokud 
jde o emise N2O.

Or. fr

Odůvodnění

Snížení emisí skleníkových plynů musí být založeno na přísných kritériích náročnosti. To je 
ovšem možné pouze pomocí metody výpočtu, která byla přijata na celosvětové úrovni. 
Mezivládní panel o změně klimatu je v této oblasti světově uznávaným shromážděním, jehož 
členy jsou nejlepší odborníci. Bylo by tedy překvapivé, kdyby se údaje IPCC nepoužívaly, 
protože Německo, Holandsko, Spojené království a Francie je již používají.
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Pozměňovací návrh 1094
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami v používání půdy, el, 
se vypočtou rozdělením celkových emisí 
rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet 
těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami v používání půdy, el, 
se vypočtou rozdělením celkových emisí 
rovnoměrně mezi deset let. Pro výpočet 
těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

kde kde

el jsou anualizované emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy 
(vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost CO2
na jednotku energie biopaliva);

el jsou anualizované emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy 
(vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost 
CO2 na jednotku energie pohonné hmoty 
z biomasy);

CSR je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace). 
Za referenční využívání půdy se považuje 
využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let 
před získáním suroviny podle toho, který 
údaj je novější; 

CSR je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně nadzemní i 
podzemní biomasy, humusu, půdy, 
produktů ze suchého a vytěženého dřeva, 
v souladu s „pokyny IPCC z roku 2006 
pro národní inventury skleníkových plynů 
– svazek 4“); za referenční využívání půdy 
se považuje využívání půdy v lednu 2008;

CSA je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace); 

CSA je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně nadzemní 
i podzemní biomasy, humusu, půdy, 
produktů ze suchého a vytěženého dřeva, 
v souladu s „pokyny IPCC z roku 2006 
pro národní inventury skleníkových plynů 
– svazek 4“);

MWCO2 je relativní molekulová hmotnost 
CO2 o hodnotě 44,010 g/mol;

MWCO2 je relativní molekulová hmotnost 
CO2 o hodnotě 44,010 g/mol;
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MWC je relativní molekulová hmotnost 
uhlíku o hodnotě 12,011 g/mol a

MWC je relativní molekulová hmotnost 
uhlíku o hodnotě 12,011 g/mol a

P je produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie biopaliva nebo jiné biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).

P je produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie pohonných hmot a jiných 
kapalných paliv z biomasy na jednotku 
plochy za rok).

Or. en

Odůvodnění

Není důvod znovu objevovat již objevené. Pokyny Mezivládního panelu o změně klimatu 
(IPCC) z roku 2006 o způsobu podávání zpráv o emisích skleníkových plynů přidělují hodnoty 
zásobám uhlíku na jednotku plochy. Členské státy je používají na základě Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně klimatu.

Pozměňovací návrh 1095
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami v používání půdy, el, 
se vypočtou rozdělením celkových emisí 
rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet 
těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami v používání půdy, el, 
se vypočtou rozdělením celkových emisí 
rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet 
těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x 3,664 x 1/20 x 1/P [-eB],

kde kde
el jsou anualizované emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy 
(vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost CO2
na jednotku energie biopaliva);

el jsou anualizované emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy 
(vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost CO2
na jednotku energie biopaliva);

CSR je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace); 

CSR je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace); 
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za referenční využívání půdy se považuje 
využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let 
před získáním suroviny podle toho, který 
údaj je novější; 

za referenční využívání půdy se považuje 
využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let 
před získáním suroviny podle toho, který 
údaj je novější; 

CSA je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace); 

CSA je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace);

MWCO2 je relativní molekulová hmotnost 
CO2 o hodnotě 44,010 g/mol;
MWC je relativní molekulová hmotnost 
uhlíku o hodnotě 12,011 g/mol, a
P je produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie biopaliva nebo jiné biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).

P je produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie biopaliva nebo jiné biokapaliny na 
jednotku plochy za rok) a

eB je bonus [x] g CO2eq/MJ energie 
biopaliva nebo jiné biokapaliny, pokud 
byla biomasa získána z rekultivované 
degradované půdy, tj. z půdy dříve 
využívané pro zemědělskou výrobu, která 
byla v lednu 2008 pro zemědělskou výrobu 
nevhodná (např. zasolená půda a 
opuštěné kaučukové plantáže) a která 
nebyla před rekultivací půdou uvedenou 
v čl. 15 odst. 3 a 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 1096
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 8 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pro účely odstavce 7 je možno použít 
následující hodnoty jak pro CSR, tak CSA: 

8. Pro účely odstavce 7 je možno použít 
následující hodnoty jak pro CSR, tak CSA,
kromě případu změn využití půdy podle 
definice v čl. 15 odst. 3 nebo 4:

Or. de
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Odůvodnění

Účelem pravidel navrhovaných Komisí je zajistit, aby byly zohledněny nepříznivé důsledky 
změn využití půdy. Tato pravidla však znamenají, že se na zásoby uhlíku, které jsou stále 
přítomné (např. v deštném pralese), pohlíží stejně jako na zásoby uhlíku, které jsou přítomny 
v jednoletých nebo dvouletých rostlinách. Upřednostňováním biopaliv vyrobených ze surovin, 
které byly vypěstovány na vykácených plochách deštného pralesa, přispíváme k zintenzívnění 
tohoto kácení. Měly by být zohledňovány pouze trvalé zásoby uhlíku.

Pozměňovací návrh 1097
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Emise způsobené změnami 
v nepřímém využívání půdy, eiluc, mají 
hodnotu 0, pokud je výroba biopaliv 
založena na surovině, která nevyžaduje 
využití orné půdy, pastvin nebo půdy pro 
trvalé kultury, včetně odpadu. V ostatních 
případech má eiluc hodnotu 20 g CO2/MJ. 

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů způsobené změnami v nepřímém využívání půdy se použijí na 
veškerou výrobu na jiných než nevyužívaných, omezeně produktivních a degradovaných 
půdách. Hodnota 20 g CO2/MJ je nízká v porovnání s tím, co bylo prezentováno v minulém 
roce v několika různých odhadech. Vezmeme-li však v úvahu značnou nejistotu při posuzování 
vlivů nepřímého využívání půdy a široký rozsah hodnot, které byly prezentovány, zdá se, že je 
rozumné použít na začátku nízkou hodnotu.



AM\732231CS.doc 59/72 PE409.503v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1098
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Emise způsobené změnami 
v nepřímém využívání půdy, eiluc, mají 
hodnotu 0, pokud je výroba založena na 
surovině, která nevyžaduje využití orné 
půdy, pastvin nebo půdy pro trvalé 
kultury, včetně odpadu. V ostatních 
případech má eiluc hodnotu 120 g CO2/MJ. 

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů způsobené změnami v nepřímém využívání půdy se použijí na 
veškerou výrobu na jiných než nevyužívaných, omezeně produktivních a degradovaných 
půdách, kde výrobci mohou prokázat pozitivní uhlíkovou bilanci prostřednictvím změny 
v přímém využívání půdy. Hodnota 120g CO2/MJ představuje současné vědecké poznatky. 
Tato hodnota je založena na odhadovaném růstu poptávky pouze v EU a USA; pokud by proto 
ostatní části světa přijaly podobné politiky, byly by nepřímé dopady na skleníkové plyny 
dokonce vyšší.

Pozměňovací návrh 1099
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. Úspory emisí z ukládání uhlíku v půdě 
v souvislosti se zdokonalenými 
zemědělskými postupy, esca, mohou být 
zohledněny za podmínky, že nebyly 
započítány již u el.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1100
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 9 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při zohlednění spotřeby elektřiny, která 
není generována přímo v zařízení 
vyrábějícím příslušné palivo, se 
předpokládá, že intenzita emisí 
skleníkových plynů z její výroby a 
distribuce se rovná průměrné intenzitě 
emisí skleníkových plynů při výrobě a 
distribuci elektřiny v dané oblasti. Z 
uvedeného pravidla se uplatní následující 
výjimky:

Při zohlednění spotřeby elektřiny, která 
není generována přímo v zařízení 
vyrábějícím příslušné palivo, se 
předpokládá, že intenzita emisí 
skleníkových plynů z její výroby a 
distribuce se rovná průměrné intenzitě 
emisí skleníkových plynů při výrobě a 
distribuci elektřiny v EU. Z uvedeného 
pravidla se uplatní následující výjimky:

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že jsou elektrické soustavy v EU propojeny, není možné ověřit, kde byla 
vyrobena elektřina, kterou spotřebovalo zařízení na výrobu biopaliv. Z tohoto důvodu je lepší 
při výpočtu spotřeby elektřiny vycházet z průměrné hodnoty v EU. Výhodou tohoto postupu je 
vytvoření rovných podmínek pro výrobce biopaliv a skutečnost, že tito výrobci v oblasti 
s poměrně nízkou intenzitou emisí skleníkových plynů pocházejících z výroby a distribuce 
elektřiny nebudou příliš odrazováni od účinné výroby elektřiny v rámci určitého zařízení na 
výrobu biopaliv (např. pomocí projektu kombinované výroby tepla a energie).

Pozměňovací návrh 1101
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Úspory emisí vyvolané zachycením a 
sekvestrací uhlíku, eccs, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 
zachycení a sekvestrace emitovaného CO2
v přímé souvislosti se získáváním, 
přepravou, zpracováním a distribucí 

vypouští se
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paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 1102
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Úspory emisí vyvolané zachycením a 
sekvestrací uhlíku, eccs, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 
zachycení a sekvestrace emitovaného CO2
v přímé souvislosti se získáváním, 
přepravou, zpracováním a distribucí paliva.

12. Úspory emisí vyvolané zachycením a 
sekvestrací uhlíku, eccs, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 
zachycení a sekvestrace emitovaného CO2
v přímé souvislosti s přepravou, 
zpracováním a distribucí biopaliva.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by se měla soustředit na biopaliva, a nikoli na fosilní paliva.

Pozměňovací návrh 1103
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Úspory emisí vyvolané zachycením a 
náhradou uhlíku, eccr, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 
zachycení CO2, jehož uhlík pochází 
z biomasy a používá se k náhradě CO2
z fosilních paliv používaného v souvislosti 
s komerčními výrobky a službami.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 1104
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektrické energie z kombinované výroby, 
eee, se berou v úvahu ve vztahu 
k přebytečné elektrické energii 
produkované zařízením na výrobu paliva 
využívajícím kogenerační princip, ovšem 
s výjimkou případů, kdy palivo používané 
v kogeneračním cyklu představuje 
druhotný produkt, který není zbytkem 
zemědělské plodiny. Při zohlednění této 
přebytečné elektrické energie se 
předpokládá, že kapacita kogenerační 
jednotky je rovna minimální kapacitě 
potřebné k tomu, aby kogenerační jednotka 
dodávala tepelnou energii nezbytnou 
pro výrobu předmětného paliva. Úspory 
emisí skleníkových plynů související 
s touto přebytečnou elektřinou se pokládají 
za rovné množství skleníkových plynů, 
které by byly emitovány při výrobě 
stejného množství elektřiny v elektrárně 
s využitím stejného paliva, jaké se používá 
v kogenerační jednotce. 

14. Úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektrické energie z kombinované výroby, 
eee, se berou v úvahu ve vztahu 
k přebytečné elektrické energii 
produkované zařízením na výrobu paliva 
využívajícím kogenerační princip, ovšem 
s výjimkou případů, kdy palivo používané 
v kogeneračním cyklu představuje 
druhotný produkt, který není zbytkem 
zemědělské plodiny, včetně sušených 
výpalků s rozpustnými podíly (DDGs). Při 
zohlednění této přebytečné elektrické 
energie se předpokládá, že kapacita 
kogenerační jednotky je rovna minimální 
kapacitě potřebné k tomu, aby kogenerační 
jednotka dodávala tepelnou energii 
nezbytnou pro výrobu předmětného paliva. 
Úspory emisí skleníkových plynů 
související s touto přebytečnou elektřinou 
se pokládají za rovné množství 
skleníkových plynů, které by byly 
emitovány průměrnými specifickými 
emisemi EU z výroby elektřiny, pokud jde 
o elektřinu vyrobenou ve Společenství, a 
průměrnými emisemi pro výrobu elektřiny 
v zemi, kde je elektřina vyráběna, pokud 
jde o elektřinu vyrobenou ve třetích 
zemích.

Or. en

Odůvodnění

Domníváme se, že pro účely výroby energie by sušené výpalky s rozpustnými podíly měly být 
zohledněny jako zemědělské odpady, jako je tomu v případě bagasy z cukrové třtiny.
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Pozměňovací návrh 1105
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektrické energie z kombinované výroby, 
eee, se berou v úvahu ve vztahu 
k přebytečné elektrické energii 
produkované zařízením na výrobu paliva 
využívajícím kogenerační princip, ovšem 
s výjimkou případů, kdy palivo používané 
v kogeneračním cyklu představuje 
druhotný produkt, který není zbytkem 
zemědělské plodiny. Při zohlednění této 
přebytečné elektrické energie se 
předpokládá, že kapacita kogenerační 
jednotky je rovna minimální kapacitě 
potřebné k tomu, aby kogenerační jednotka 
dodávala tepelnou energii nezbytnou 
pro výrobu předmětného paliva. Úspory 
emisí skleníkových plynů související 
s touto přebytečnou elektřinou se pokládají 
za rovné množství skleníkových plynů, 
které by byly emitovány při výrobě 
stejného množství elektřiny v elektrárně 
s využitím stejného paliva, jaké se používá 
v kogenerační jednotce.

14. Úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektrické energie z kombinované výroby, 
eee, se berou v úvahu ve vztahu 
k přebytečné elektrické energii 
produkované zařízením na výrobu paliva 
využívajícím kogenerační princip, ovšem 
s výjimkou případů, kdy palivo používané 
v kogeneračním cyklu představuje 
druhotný produkt, který není zbytkem 
zemědělské plodiny. Při zohlednění této 
přebytečné elektrické energie se 
předpokládá, že kapacita kogenerační 
jednotky je rovna minimální kapacitě 
potřebné k tomu, aby kogenerační jednotka 
dodávala tepelnou energii nezbytnou 
pro výrobu předmětného paliva. Úspory 
emisí skleníkových plynů související 
s touto přebytečnou elektřinou se pokládají 
za rovné průměrnému množství 
skleníkových plynů, které by byly
emitovány při výrobě a distribuci stejného 
množství elektřiny v EU.

Or. en

Odůvodnění

Spojením kreditu emisí skleníkových plynů se skutečně použitým palivem znění omezuje 
stimuly pro výrobce používat paliva s nízkým obsahem uhlíku. Průměrná hodnota EU při 
výrobě elektřiny je odkazem pro dovoz elektřiny a je logické použít stejný odkaz v případě 
vývozu. Velikost kreditu, který lze získat z vývozu elektřiny, je omezena velikostí zařízení na 
kombinovanou výrobu tepla a elektřiny.
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Pozměňovací návrh 1106
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty 
v poměru k jejich energetickému obsahu 
(stanoveného u druhotných produktů 
s výjimkou elektrické energie jako spodní 
výhřevnost). 

15. 15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty na 
základě substituční metody. Členské státy 
stanovují hodnoty typických druhotných 
produktů za účelem pravidelné revize 
standardních hodnot.

Or. en

Odůvodnění

Hodnota skleníkových plynů pro druhotné produkty by měla odrážet skutečnou tržní hodnotu 
nebo užitek těchto produktů, nikoli pouze energetický obsah.

Pozměňovací návrh 1107
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty 
v poměru k jejich energetickému obsahu 
(stanoveného u druhotných produktů 
s výjimkou elektrické energie jako spodní 

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
emise skleníkových plynů se náležitě 
rozdělí v zásadě mezi palivo (nebo jeho 
odpovídající meziprodukty) a druhotné 
produkty v poměru k jejich energetickému 
obsahu (stanoveného u druhotných 
produktů s výjimkou elektrické energie 
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výhřevnost). jako spodní výhřevnost).

Or. de

Odůvodnění

Proporční rozdělení podle obsahu energie je v zásadě přiměřené. V případě spojení s širokou 
škálou systémových omezení však vede k vážnému zkreslení výsledků emisí skleníkových 
plynů, protože emise celého systému na této úrovni nejsou rozděleny mezi relevantní 
produkty, přestože by v závislosti na konkrétním výrobním procesu měly být připsány 
příslušnému produktu takovým způsobem, který tento proces zohledňuje. Je tedy nutné 
umožnit řádné rozdělení v jednotlivých případech, jako např. u vlhkých a suchých zbytků.

Pozměňovací návrh 1108
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 16 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových 
skořápek. Energetický obsah těch 
druhotných produktů, jejichž energetický 
obsah je záporný, se pokládá pro účely 
výpočtu za nulový. 

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14. Energetický obsah těch druhotných 
produktů, jejichž energetický obsah je 
záporný, se pokládá pro účely výpočtu za 
nulový. 

Or. en

Odůvodnění

Zemědělské zbytky, např. sláma, jsou ve většině zemí druhotnými zemědělskými produkty, 
které jsou používány jako náhrady krmiv a jako hnojiva. Těmto druhotným produktům by 
podle metody obsahu energie měla být přidělena poměrná část emisí skleníkových plynů.
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Pozměňovací návrh 1109
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 16 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových 
skořápek. Energetický obsah těch 
druhotných produktů, jejichž energetický 
obsah je záporný, se pokládá pro účely 
výpočtu za nulový.

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14. Energetický obsah těch druhotných 
produktů, jejichž energetický obsah je 
záporný, se pokládá pro účely výpočtu za 
nulový.

Or. en

Pozměňovací návrh 1110
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 16 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek.
Energetický obsah těch druhotných 
produktů, jejichž energetický obsah je 
záporný, se pokládá pro účely výpočtu za 
nulový.

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek. 
Jsou-li zbytky zemědělských plodin 
zpracovávány na biopaliva nebo jiná 
kapalná biopaliva, zohlední se podle toho, 
jaký přínos představují. Energetický obsah 
těch druhotných produktů, jejichž 
energetický obsah je záporný, se pokládá 
pro účely výpočtu za nulový.

Or. de
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Odůvodnění

Výjimka uplatňovaná v případě výpočtu zbytků zemědělských plodin by měla být výslovně 
uvedena.

Pozměňovací návrh 1111
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 16 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Emise skleníkových plynů z odpadů, 
zbytků zemědělských plodin včetně slámy, 
bagasy, plev, kukuřičných klasů a 
ořechových skořápek a zbytků, které nelze 
využít jako potraviny nebo krmivo a které 
pocházejí ze zpracovatelských řetězců, jež 
se netýkají zpracování biopaliv, se 
považují v celém životním cyklu těchto 
odpadů a zbytků až do doby jejich získání 
za nulové.

Emise skleníkových plynů z odpadů a 
zbytků, které nelze využít jako potraviny 
nebo krmivo a které pocházejí ze 
zpracovatelských řetězců, jež se netýkají 
zpracování biopaliv, se považují v celém 
životním cyklu těchto odpadů a zbytků až 
do doby jejich získání za nulové.

Or. en

Odůvodnění

Zemědělské zbytky, např. sláma, jsou ve většině zemí druhotnými zemědělskými produkty, 
které jsou používány jako náhrady krmiv a jako hnojiva. Těmto druhotným produktům by 
podle metody obsahu energie měla být přidělena poměrná část emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 1112
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 16 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Emise skleníkových plynů z odpadů, 
zbytků zemědělských plodin včetně slámy, 
bagasy, plev, kukuřičných klasů a 
ořechových skořápek a zbytků, které nelze 

Emise skleníkových plynů z odpadů, 
zbytků zemědělských plodin včetně slámy, 
bagasy, plev, kukuřičných klasů a 
ořechových skořápek a zbytků, které 
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využít jako potraviny nebo krmivo a které 
pocházejí ze zpracovatelských řetězců, jež 
se netýkají zpracování biopaliv, se 
považují v celém životním cyklu těchto 
odpadů a zbytků až do doby jejich získání 
za nulové.

pocházejí z jiných zpracovatelských 
řetězců a které se skládají převážně 
z nestravitelných složek, se považují 
v celém životním cyklu těchto odpadů 
a zbytků až do doby jejich získání za 
nulové.

Or. nl

Pozměňovací návrh 1113
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 17 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. V případě biopaliv se pro účely 
výpočtu podle odstavce 4 použije za 
hodnotu EF referenčního fosilního paliva 
poslední známá skutečná hodnota 
průměrných emisí z benzinu a motorové 
nafty spotřebované ve Společenství tak, jak 
se uvádí podle ustanovení [směrnice 
98/70/ES]. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, 
použije se hodnota 83,8 g CO2eq/MJ.

17. V případě biopaliv se pro účely 
výpočtu podle odstavce 4 použije za 
hodnotu EF referenčního fosilního paliva 
poslední známá skutečná hodnota 
průměrných emisí z fosilní části benzinu a 
motorové nafty spotřebované ve 
Společenství tak, jak se uvádí podle 
ustanovení [směrnice 98/70/ES]. Nejsou-li 
tyto údaje k dispozici, použije se hodnota 
90 g CO2eq /MJ.

Or. en

Pozměňovací návrh 1114
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 17 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. V případě biopaliv se pro účely 
výpočtu podle odstavce 4 použije za 
hodnotu EF srovnatelného fosilního paliva 
poslední známá skutečná hodnota 
průměrných emisí z benzinu a motorové 
nafty spotřebované ve Společenství tak, jak 

17. V případě biopaliv se pro účely 
výpočtu podle odstavce 4 použije za 
hodnotu EF srovnatelných fosilních paliv 
poslední známá skutečná hodnota emisí 
z benzinu a motorové nafty spotřebované 
ve Společenství tak, jak se uvádí podle 



AM\732231CS.doc 69/72 PE409.503v01-00

CS

se uvádí podle ustanovení [směrnice 
98/70/ES]. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, 
použije se hodnota 83,8 g CO2eq/MJ.

ustanovení [směrnice 98/70/ES]. Nejsou-li 
tyto údaje k dispozici, použije se hodnota 
91 g CO2eq/MJ.

Or. de

Odůvodnění

V případě, že neexistuje informace o vstupních údajích, je uvádění hodnoty 83.8 g CO2eq/MJ 
nesrozumitelné. Použití průměrných hodnot emisí v EU z fosilních paliv jako odkazu znamená 
opomíjení výrazných rozdílů v emisích skleníkových plynů, které jsou dány rozdílnými typy 
minerálních olejů a/nebo netradičními zdroji, jako jsou např. dehtové písky. Navíc jsou 
opomíjeny různé emise skleníkových plynů ve výrobě benzínu a nafty.

Pozměňovací návrh 1115
Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 17 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. V případě biopaliv se pro účely 
výpočtu podle odstavce 4 použije za 
hodnotu EF referenčního fosilního paliva 
poslední známá skutečná hodnota 
průměrných emisí z benzinu a motorové 
nafty spotřebované ve Společenství tak, jak 
se uvádí podle ustanovení [směrnice 
98/70/ES]. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, 
použije se hodnota 83,8 g CO2eq /MJ.

17. 17. V případě pohonných hmot 
z biomasy se pro účely výpočtu podle 
odstavce 4 použije za hodnotu EF
referenčního fosilního paliva poslední 
známá skutečná hodnota průměrných emisí 
z benzinu a motorové nafty spotřebované 
ve Společenství tak, jak se uvádí podle 
ustanovení [směrnice 98/70/ES], nebo
hodnota 83,8 g CO2eq/MJ, podle toho, 
která z obou hodnot je nižší.

Or. en

Pozměňovací návrh 1116
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha VII – část D – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

D. Rozložené hodnoty pro biopaliva a D. Rozložené hodnoty pro biopaliva a 
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biokapaliny biokapaliny *
* Přepočtěte standardní hodnoty použitím stejné 
metody v celém řetězci.

Or. en

Odůvodnění

Standardní hodnoty byly ponechány takové, aby se rovnaly typickým hodnotám všude kromě 
zpracování, kde se použil 40% nárůst. Důvod tohoto kroku není jasný. Pro výpočet 
standardních hodnot z typických hodnot by měla být použita stejná metoda takovým 
způsobem, který odráží rozsah skutečného výkonu v celém řetězci. To musí být součástí 
pravomoci výboru CEN, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 1.

Pozměňovací návrh 1117
Herbert Reul

Návrh směrnice
Příloha VII – část E – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

E. Odhadované rozložené hodnoty pro 
budoucí biopaliva a biokapaliny, které 
nejsou v lednu 2008 na trhu nebo pouze v 
zanedbatelném množství

E. Odhadované rozložené hodnoty pro 
budoucí biopaliva a biokapaliny, které 
nejsou v lednu 2008 na trhu nebo pouze v 
zanedbatelném množství*
* Přepočtěte standardní hodnoty použitím stejné 
metody v celém řetězci.

Or. en

Odůvodnění

Standardní hodnoty byly ponechány takové, aby se rovnaly typickým hodnotám všude kromě 
zpracování, kde se použil 40% nárůst. Důvod tohoto kroku není jasný. Pro výpočet 
standardních hodnot z typických hodnot by měla být použita stejná metoda takovým 
způsobem, který odráží rozsah skutečného výkonu v celém řetězci. To musí být součástí 
pravomoci výboru CEN, jak je uvedeno v čl. 17 odst. 1.
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Pozměňovací návrh 1118
Werner Langen

Návrh směrnice
Příloha VII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VIIa
Za biopaliva se považují alespoň tyto 
produkty:
a) „bioethanol“: ethanol z podpoložky 
2207 10 00 kombinované nomenklatury 
s obsahem alkoholu nejméně 99 % obj., 
vyrobený z biomasy a/nebo z biologicky 
rozložitelné části odpadu, jehož vlastnosti 
přinejmenším vyhovují požadavkům 
stanoveným normou EN 15376 a který je 
určen k použití jako biopalivo;
b) „bionafta“: methylester vyrobený 
z rostlinného nebo živočišného oleje, 
s kvalitou nafty, užívaný jako biopalivo;
c) „bioplyn“: plynná pohonná hmota 
vyrobená z biomasy a/nebo z biologicky 
rozložitelné části odpadu, kterou je možno 
vyčistit na kvalitu zemního plynu a užívat 
jako biopalivo nebo dřevoplyn;
d) „biomethanol“: methanol vyrobený 
z biomasy, k použití jako biopalivo;
e) „biodimethylether“: dimethylether 
vyrobený z biomasy, k použití jako 
biopalivo;
f) „bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether)“: 
ETBE vyrobený z bioethanolu. Objemové 
procento biopaliva v bio-ETBE je 47 %;
g) „bio-MTBE (methyl-tercio-butyl-
ether)“: palivo vyrobené z biomethanolu. 
Objemové procento biopaliva v bio-MTBE 
je 36 %;
h) „syntetická biopaliva“: syntetické 
uhlovodíky nebo směsi syntetických 
uhlovodíků, které byly vyrobeny 
z biomasy;
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i) „biovodík“: vodík vyrobený z biomasy 
a/nebo z biologicky rozložitelné části 
odpadu, k použití jako biopalivo;
(j) „ čistý rostlinný olej“: olej vyrobený 
z olejných rostlin lisováním, vyluhováním 
nebo srovnatelnými postupy, surový nebo 
rafinovaný, avšak chemicky 
neupravovaný, pokud je jeho využití 
slučitelné s typem daného motoru 
a odpovídajícími požadavky týkajícími se 
emisí.

Or. de

Odůvodnění

Měly by být převzaty definice z článku 2 směrnice 2003/30, aby byla zajištěna kontinuita 
a právní jistota. Definice bioethanolu musí být upravena podle platné nomenklatury.
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