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PR_COD_1am

Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace 
většina odevzdaných hlasů

**I Postup spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení) 
většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy 
o EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a označuje části 
legislativního textu, u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění 
vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu 
v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají dohodě 
příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))

(Proces spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0019),

– s ohledem na čl. 251 odst. 2, čl. 175 odst. 1 a článek 95 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0046/2008),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro výzkum a energetiku a stanovisko Výboru pro 
mezinárodní obchod, Hospodářského a měnového výboru, Výboru pro životní prostředí, 
veřejné zdraví a bezpečnost potravin, Výboru pro dopravu a cestovní ruch, Výboru pro 
regionální rozvoj a Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 a článek 95 této smlouvy,

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1,

Or. en

Odůvodnění

Čl. 175 odst. 1 je příslušným jediným právním základem. Dvojí právní základ je vyčleněn pro 
mimořádné případy, kde existuje několik stejně významných cílů; zde je však hlavním cílem 
ochrana životního prostředí – stávající směrnice o energii z obnovitelných zdrojů a směrnice 
o biopalivech byly rovněž přijaty podle čl. 175 odst. 1. Prvotním cílem ustanovení 
o biopalivech navíc není usnadnit obchodování – neboť předepsané standardy nejsou zdaleka 
harmonizované – ale určit kritéria udržitelnosti.
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Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie. 

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že dosažitelným je cíl nejméně
20% podílu energie z obnovitelných zdrojů 
a že rámec, který zahrnuje povinné cíle, by 
měl podnikatelskému prostředí poskytnout 
dlouhodobou stabilitu, kterou potřebuje na 
cestě k ekonomice založené na 
obnovitelných zdrojích.

Or. en

Odůvodnění

Plán pro obnovitelné zdroje energie Komise posuzovala Rada a členské státy. Tato skutečnost 
musí být Komisí při navrhování takového druhu bodu odůvodnění zohledněna. Pozměňovací 
návrh to jasně stanoví.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady a 
Evropského parlamentu je vhodné stanovit 
povinné cíle celkového 20% podílu 
obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady a 
Evropského parlamentu je vhodné stanovit 
povinné cíle minimálního střednědobého 
a celkového 20% podílu obnovitelné 
energie na konečné spotřebě Evropské unie 
do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament se vyslovuje alespoň pro 25% podíl obnovitelné energie na konečné 
spotřebě energie v roce 2020. Z nejnovějších vědeckých a politických poznatků vyplývá, že 
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předepsání závazného cíle 10 % pro paliva v dopravě pocházející z biomasy nelze udržitelným 
způsobem dosáhnout. Tento cíl je proto zapotřebí snížit. Udržitelná biomasa bude účinněji 
využita pro jiné energetické účely, jako například elektřinu kombinovanou s výrobou tepla 
(nebo chlazením).

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi a 
dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím 
kombinace domácí produkce a dovozů. Za 
tímto účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy a 
v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných a 
dvoustranných obchodních jednání, jakož i 
otázky životního prostředí, nákladů a 
bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

(10) Ačkoli je pravděpodobné, že cíle 
obnovitelné energie by se splnily
prostřednictvím kombinace domácí 
produkce a dovozů. V této souvislosti by 
měla Komise sledovat zásobování trhu 
Společenství s obnovitelnou energií, 
včetně biomasy pro výrobu energie,
s ohledem na rozvoj mnohostranných a 
dvoustranných obchodních jednání, jakož i 
otázky životního prostředí, sociální otázky, 
otázky nákladů a bezpečnosti energie a jiné 
záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Komise musí sledovat dovoz a vývoz veškerých energetických dodávek vyrobených 
(a spotřebovaných) v tuzemsku nebo dovážených ze třetích zemí, resp. vyvážených do třetích 
zemí. Zejména je zapotřebí důkladně sledovat biomasu pro energetické využití. Z nejnovějších 
vědeckých a politických poznatků vyplývá, že předepsání závazného cíle 10 % pro paliva 
v dopravě pocházející z biomasy nelze udržitelným způsobem dosáhnout. Tento cíl je proto 
zapotřebí snížit.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Spadá do působnosti směrnice o jakosti paliv.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Cíl 10% podílu biopaliv do roku 2020 ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie navrhla 
Evropská rada v březnu 2007. Hlavy států a vlád však stanovily některé předpoklady, které 
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musí být splněny, a to že a) výroba musí být udržitelná a b) musí být komerčně dostupná 
druhá generace biopaliv. Od roku 2007 se množí poznatky o tom, že tyto podmínky nebudou 
splněny. Od 10% cíle je proto třeba upustit.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů a 
integraci těchto zdrojů do vnitřního 
energetického trhu EU za účelem zvýšení 
bezpečnosti dodávek, ochrany životního 
prostředí, konkurenceschopnosti a 
vedoucího postavení EU v průmyslu. 
Stanoví povinné cíle na vnitrostátní úrovni 
a na úrovni EU, pokud jde o celkový podíl 
energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě 
energie, aby se zajistilo, že v roce 2020 
bude 20 % konečné spotřeby energie kryto 
z obnovitelných zdrojů energie. Směrnice 
stanoví pravidla týkající se krytí 
vnitrostátních systémů podpory a také 
podrobných vnitrostátních akčních plánů 
pro obnovitelné zdroje energie a kromě 
toho vytváří mechanismy flexibility na 
straně členských států při dosahování 
těchto cílů, správních postupů a připojení 
infrastruktury s ohledem na energii 
z obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro energii z biomasy.

Or. en

Odůvodnění

Hlavní charakteristiky této směrnice by měly být zdůrazněny v rozsahu působnosti této 
směrnice.
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

K zajištění souladu s novým mezinárodním definicemi Eurostat se tato směrnice vztahuje 
pouze na ty zdroje energie, které jsou obnovitelné. Fosilní paliva a další kategorie paliv, které 
nespadají do této definice, jsou proto z této směrnice vyňaty.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice vyjímá biomasu ze zemědělských produktů, například řasy. Mimoto je 
obecně mnohem lépe recyklovaný nebo kompostovaný biologicky rozložitelný odpad, zatímco 
procesní plyny lze samozřejmě využít pro výrobu energie. Také vzhledem k tomu, že 
biologický rozklad městských a průmyslových odpadů vykazuje většinou malý čistý objem 
energie, tato směrnice by měla podporovat oddělený sběr tohoto druhu odpadu.
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Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) „geotermální energií“ se rozumí 
energie ukládaná v podobě tepla pod 
povrchem pevné části Země;

Or. en

Odůvodnění

Právní předpisy EU nedisponují harmonizovanou definicí geotermální energie; existuje 
několik odlišných definicí na úrovni státu. To vede ke zmatkům. Směrnice by tudíž měla 
definici geotermální energie stanovit. Navržená definice je široce používaná v odvětví 
geotermální energie, jako součást vnitrostátních standardů.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „biokapalinami“ se rozumí kapalná 
pohonná hmota pro energetické účely 
vyráběná z biomasy;

e) „biomasou pro energii“ se rozumí
pevná, plynná nebo kapalná pohonná 
hmota pro energetické účely vyráběná 
z biomasy;

Or. en

Odůvodnění

Tento právní předpis se vztahuje na veškerou energii vyrobenou z biomasy, nikoli pouze 
využívanou jako palivo v dopravě nebo jako tekuté palivo ve výrobě tepla a energie. Je proto 
nezbytné, aby byl definován tento zastřešující termín.
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Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) „palivy z biomasy v dopravě“ se rozumí 
kapalná nebo plynná pohonná hmota pro 
dopravu vyráběná z biomasy;

Or. en

Odůvodnění

Biomasa pro energii může být použita různými způsoby – například pro výrobu tepla a 
elektřiny, nebo jako palivo v dopravě. Uvedený pojem tento rozdíl jasně formuluje.

Pozměňovací návrh 13

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „půdou s vysokou hodnotou z hlediska 
ochrany životního prostředí“ se rozumí:
i) oblast, kde se nacházejí cenné lokality 
ve smyslu biologické rozmanitosti, 
s významnou koncentrací na globální, 
regionální nebo vnitrostátní úrovni (např. 
endemity, ohrožené druhy, refugia);
ii) globálně, regionálně či vnitrostátně 
významná krajinná oblast, kde 
životaschopné populace většiny přirozeně 
se vyskytujících druhů nebo všechny tyto 
druhy existují podle přírodních 
zákonitostí ve svém přirozeném prostředí 
z hlediska rozmístění nebo množství;
iii) oblast, která je vzácným nebo
ohroženým ekosystémem nebo která 
takové ekosystémy obsahuje;
iv) oblast, která poskytuje základní služby 
ekosystému v kritické situaci (např. 
ochranu vodního koryta, boj proti erozi);
v) oblast se zásadním významem pro 
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naplňování základních potřeb místních 
společenství (zejména výživy nebo zdraví);
vi) důležitá oblast z hlediska tradice a 
kulturní identity místního společenství 
(oblast kulturního, ekologického, 
hospodářského nebo náboženského 
významu definovaná ve spolupráci s tímto 
místním společenstvím);

Or. en

Odůvodnění

Vysokou hodnotu z hlediska ochrany životního prostředí je nezbytné určit, neboť tvoří úhelný 
kámen článku 15, jehož cílem je zajistit udržitelnost paliv z biomasy, zejména zachování 
biologické rozmanitosti a ekologické celistvosti. Hodnotu z hlediska ochrany životního 
prostředí definuje síť organizací, k nimž patří zejména Mezinárodní svaz ochrany životního 
prostředí (IUCN) a Světová banka, a je již používána mezinárodním systémem certifikací 
Rady pro lesnictví (FSC).

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb) „mokřady“ se rozumí půda pokrytá 
nebo nasycená vodou stabilně nebo po 
významnou část roku;

Or. en

Odůvodnění

V této směrnici je zapotřebí definovat mokřady. Mokřady jsou významnou zásobárnou uhlíku, 
a pokud dojde k jeho přeměně, může to mít za následek výrazné množství skleníkových plynů. 
Neodvodněná rašeliniště, např. nenarušená rašeliniště, do této definice rozhodně patří.

Pozměňovací návrh 15

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fc) „nevyužívanou půdou, degradovanou 
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půdou nebo půdou mezního výnosu“ se 
rozumí půda, jež není a nebyla od roku 
1990 lesním porostem nebo mokřadem, 
není půdou s vysokou hodnotou z hlediska 
ochrany životního prostředí ani s takovou 
půdou přímo nesousedí ani se nenachází 
uvnitř cenné přírodní oblasti nebo státem 
chráněné oblasti a nebyla během 
uplynulých nejméně deseti let využívaná 
k zemědělským účelům;

Or. en

Odůvodnění

V této směrnici je zapotřebí definovat nevyužívanou půdu, půdu mezního výnosu nebo 
degradovanou půdu. Tato definice musí být stanovena jasně, aby se zajistilo, že tato půda, 
pokud bude využita pro paliva z biomasy v dopravě, nebude mít hodnotu z hlediska ochrany 
životního prostředí nebo vysokou hodnotu z hlediska zásobárny uhlíku nebo nebude využívána 
jinak v produkci potravin. Vysoká hodnota z hlediska ochrany životního prostředí je 
mezinárodně uznávaným statusem, jehož cílem je zachování biologické rozmanitosti a 
ekologické celistvosti. Rok 1990 je mezním rokem pro odlesňování schváleným v rámci 
Kjótského protokolu.

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fd) „agropalivy“ se rozumí paliva 
z biomasy vypěstované na orné půdě, kde 
tato biomasa soupeří o ornou půdu 
s produkcí určenou pro výrobu potravin či 
produkcí potravin samotnou;

Or. en



PR\722155CS.doc 15/85 PE405.949v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

g) „zárukou původu“ se rozumí 
elektronický dokument, jehož úkolem je 
poskytovat důkaz o tom, že dané množství 
energie bylo vyrobeno z obnovitelných 
zdrojů, zejména k účelům povinného 
elektronického zveřejňování elektřiny 
podle směrnice 2003/54/ES;

Or. en

Odůvodnění

Úloha uvedeného dokumentu musí být jasná. Slouží k účelům označování zdrojů, z nichž byla 
energie vyrobena. Odkaz na ustanovení o zveřejňování podle směrnice o společných 
pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou dává představu o nezbytnosti tohoto jasného stanovení.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „osvědčením o započítání přenosu“ se 
rozumí speciálně označený elektronický 
dokument, který lze použít na základě 
dobrovolnosti v členských státech 
k přenosu určitého množství energie 
vyprodukované z obnovitelných zdrojů do 
jiného členského státu, jehož výhradním 
účelem je započítání k dosažení cíle;

Or. en

Odůvodnění

Nový flexibilní způsob, jak dosáhnout vnitrostátních cílů zdrojů obnovitelné energie, byl 
zaveden v článcích 8 a 9 této směrnice pro ty členské státy, které se pro takový systém 
rozhodnou. Je důležité jasně odlišit záruky původu, jež slouží – pokud jsou vydány – výhradně 
pro účely zveřejňování, a osvědčení o započítání přenosu, týkající se výhradně účelu dosažení 
cíle.
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Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

h) „režimem podpory“ se rozumí režim 
pocházející z politické intervence, jehož
prostřednictvím jsou vytvářeny a 
posilovány pobídky k rozšíření a 
zvýšenému užívání energie
z obnovitelných zdrojů. Režimy podpory 
na vnitrostátní úrovni zahrnují zejména 
závazky k obnovitelné energii, investiční 
podporu, osvobození od daně nebo snížení 
daně, vracení daně a režimy přímé cenové 
podpory, zejména režimy výkupních cen a 
režimy prémií;

Or. en

Odůvodnění

Musí být jasně stanovena definice „režimu podpory“.

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy zavedou příslušná opatření 
s cílem zajistit, aby se podíl energie 
z obnovitelných zdrojů rovnal závaznému 
minimálnímu průběžnému cíli 
stanovenému v části B přílohy I nebo ho 
překračoval.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Nejméně dva členské státy mohou 
naplnit své cíle podle odstavce 1 a 2 
společně prostřednictvím flexibilního 
nástroje podle čl. 9 odst. 1b.
Spolupráce podle tohoto odstavce se 
ohlašuje Komisi všemi zúčastněnými 
členskými státy a nový cíl pro skupinu 
členských států a způsob jeho výpočtu 
podléhá schválení Komise.

Or. en

Odůvodnění

Mimo vnitrostátní režimy podpory a s cílem umožnit flexibilitu v dosahování průběžných a 
celkových cílů obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 by mohly členské státy, pokud si to 
přejí, spolupracovat na základě dobrovolnosti prostřednictvím flexibilních nástrojů, jako jsou 
osvědčení pro započítání přenosu nebo společné projekty, jak to stanoví čl. 9 písm. c) této 
směrnice.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Cíl 10% podílu biopaliv do roku 2020 ve směrnici o obnovitelných zdrojích energie navrhla 
Evropská rada v březnu 2007. Hlavy států a vlád však stanovily některé předpoklady, které 
musí být splněny, a to že a) výroba musí být udržitelná a b) musí být komerčně dostupná 
druhá generace biopaliv. Od roku 2007 se množí poznatky o tom, že tyto podmínky nebudou 
splněny. Od 10% cíle je proto třeba upustit.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 4 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 4 Článek 4

Vnitrostátní akční plány Akční plány pro obnovitelnou energii

Or. en

Odůvodnění

Aby se odlišily od jiných akčních plánů v oblasti energie, měly by se tyto plány, které se 
konkrétně zabývají obnovitelnou energií, nazývat „akční plány pro obnovitelnou energii“, jak 
to již odsouhlasil Evropský parlament ve zprávě poslankyně Evropského parlamentu Britty 
Thomsenové (INI) o pracovním plánu pro obnovitelnou energii v Evropě (usnesení EP P6-
TA(2007)0406 ze dne 25. září 2007).

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme vnitrostátní
akční plán.Vnitrostátní akční plán stanoví 
cíle členských států pro podíly energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě, při 
výrobě elektřiny, vytápění a chlazení 
v roce 2020 a vhodná opatření, která je 
třeba přijmout k dosažení těchto cílů, 
včetně vnitrostátních politik pro rozvoj 

1. Každý členský stát přijme akční plán pro 
obnovitelnou energii.
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stávajících zdrojů biomasy a mobilizaci 
nových zdrojů biomasy pro různá využití, 
a opatření, která je třeba přijmout ke 
splnění požadavků článků 12 až 17.

Or. en

Odůvodnění

Aby se odlišily od jiných akčních plánů v oblasti energie, měly by se tyto plány, které se 
konkrétně zabývají obnovitelnou energií, nazývat „akční plány pro obnovitelnou energii“, jak 
to již odsouhlasil Evropský parlament ve zprávě poslankyně Evropského parlamentu Britty 
Thomsenové (INI) o pracovním plánu pro obnovitelnou energii v Evropě (usnesení EP P6-
TA(2007)0406 ze dne 25. září 2007).

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Pokud mají členské státy v úmyslu 
naplnit své cíle společně, každý z těchto 
členských států uvede podrobnosti 
příslušné dohody ve svém vnitrostátním 
akčním plánu pro obnovitelnou energii.

Or. en

Odůvodnění

Mimo vnitrostátní režimy podpory a s cílem umožnit flexibilitu v dosahování průběžných a 
celkových cílů obnovitelných zdrojů energie do roku 2020 by mohly členské státy, pokud si to 
přejí, spolupracovat na základě dobrovolnosti prostřednictvím flexibilních nástrojů, jako jsou 
osvědčení pro započítání přenosu nebo společné projekty, jak to stanoví čl. 9 písm. c) této 
směrnice. Každý z členských států, který se tak rozhodne, musí společnou dohodu podrobně 
popsat ve svém akčním plánu pro obnovitelnou energii.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Nejpozději do 30. června 2009 Komise 
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připraví závazný vzor akčního plánu 
k vyjasnění pokynů členským státům, 
s těmito minimálními požadavky:
a) statistické údaje o členském státu 
týkající se podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na konečné spotřebě energie za rok 
2005 a za poslední uzavřený rok, kde se 
konečná spotřeba vymezí takto:
– pevná paliva, ropa, zemní plyn, 
obnovitelné zdroje energie, elektřina a 
teplo (sekundární teplo, okrskové 
vytápění);
– odvětví: průmysl, domácnosti, a služby, 
jakož i doprava;
– energetika (bez elektřiny pro vytápění a 
výrobu teplé vody), teplo (včetně elektřiny 
pro vytápění a výrobu teplé vody) a 
doprava, v obou případech v členění na 
obnovitelné zdroje energie a 
neobnovitelné zdroje energie;
b) závazné celkové cíle členského státu 
týkající se podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na konečné spotřebě energie do 
roku 2020 stanovené v části A přílohy I;
c) závazné vnitrostátní minimální 
průběžné cíle, jak jsou stanovené v části B 
přílohy I;
d) závazné vnitrostátní cíle členských 
států do roku 2020 týkající se podílu 
energie z obnovitelných zdrojů ve výrobě 
elektřiny, vytápění a chlazení a v dopravě:
i) závazné cíle pro podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na výrobě 
elektřiny:
– vnitrostátní cíl týkající se podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na výrobě elektřiny 
do roku 2020, aby odpovídal hodnotám 
stanoveným v části A přílohy I;
– vnitrostátní průběžné cíle týkající se 
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
výrobě elektřiny, aby odpovídaly 
hodnotám stanoveným v části B přílohy I;
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ii) závazné cíle týkající se podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na vytápění a 
chlazení:
– vnitrostátní cíl týkající se podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na vytápění a 
chlazení do roku 2020, aby odpovídal 
hodnotám stanoveným v části A přílohy I;
– vnitrostátní průběžné cíle týkající se
podílu energie z obnovitelných zdrojů na 
vytápění a chlazení, aby odpovídaly 
hodnotám stanoveným v části B přílohy I;
iii) závazné cíle týkající se podílu energie z 
obnovitelných zdrojů v dopravě:

– vnitrostátní cíl týkající se podílu 
obnovitelných zdrojů v dopravě v roce 
2020, aby odpovídal hodnotám 
stanoveným v části A přílohy I;
– vnitrostátní průběžné cíle týkající se 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v dopravě, aby odpovídaly hodnotám 
stanoveným v části B přílohy I;
e) opatření k dosažení těchto cílů:

i) přehledná tabulka uvádějící veškerá 
opatření týkající se podpory využívání 
energie z obnovitelných zdrojů
ii) opatření na podporu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů ve výrobě 
elektřiny:
– obecná opatření včetně politik v daňové,
finanční, právní nebo jiné oblasti 
podporujících využívání energie 
z obnovitelných zdrojů
– konkrétní opatření k naplnění 
požadavků stanovených v článcích 12 až 
14
iii) opatření na podporu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů ve vytápění a 
chlazení:
– obecná opatření včetně politik v daňové, 
finanční, právní nebo jiné oblasti 
podporujících využívání energie 
z obnovitelných zdrojů.
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– konkrétní opatření k naplnění 
požadavků stanovených v článcích 12 a 
13;
iv) opatření na podporu využívání energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě:

– obecná opatření včetně politik v daňové, 
finanční, právní nebo jiné oblasti 
podporujících využívání energie 
z obnovitelných zdrojů
– konkrétní opatření k naplnění 
požadavků stanovených v článcích 12 a 13 
a článcích 15 až 17;

v) konkrétní opatření na podporu 
využívání energie z biomasy:

– obecná opatření včetně politik v daňové, 
finanční, právní nebo jiné oblasti 
podporujících využívání energie 
z obnovitelných zdrojů
– konkrétní opatření pro novou mobilizaci 
biomasy s přihlédnutím k těmto zásadám:

• objem biomasy nezbytné k naplnění cílů

• určí se druh a původ biomasy

• dostupnost/potenciál/dovozy biomasy a 
příslušné cíle by měly vzájemně odpovídat

• určí se opatření na zvyšování 
dostupnosti biomasy, s přihlédnutím 
k jiným uživatelům biomasy (odvětví 
založená na zemědělství a lesnictví).
f) Posouzení:
i) celkový očekávaný příspěvek 
jednotlivých technologií obnovitelné 
energie za účelem naplnění závazných 
cílů do roku 2020 a závazných 
průběžných cílů týkajících se podílu 
energie z obnovitelných zdrojů na výrobě 
elektřiny, vytápění a chlazení a v dopravě
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ii) celková a konečná spotřeba energie do 
roku 2020 podle odvětví jako obvyklý 
scénář a jako účinný scénář
iii) strategické posouzení vlivů na životní 
prostředí (SEA), jak to stanoví směrnice 
2001/42/ES o SEA, jež zahrnuje 
environmentální prospěch z využívání 
energie z obnovitelných zdrojů a dopady 
tohoto využívání.

Or. en

Odůvodnění

Většina úsilí EU o obnovitelné energie se uskuteční prostřednictvím zlepšení vnitrostátního 
rámce pro investice do obnovitelných zdrojů energie. Komise proto členským státům 
zpřístupní nejpozději do 31. března 2010 jasnou harmonizovanou šablonu pro vnitrostátní 
akční plány pro obnovitelnou energii, s cílem usnadnit předkládání vnitrostátních akčních 
plánů a navazujících analýz.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Členské státy oznámí Komisi své akční 
plány pro obnovitelnou energii nejpozději 
do 31. března 2010.

Or. en

Odůvodnění

Aby se odlišily od jiných akčních plánů v oblasti energie, měly by se tyto plány, které se 
konkrétně zabývají obnovitelnou energií, nazývat „akční plány pro obnovitelnou energii“, jak 
to již odsouhlasil Evropský parlament ve zprávě poslankyně Evropského parlamentu Britty 
Thomsenové (INI) o pracovním plánu pro obnovitelnou energii v Evropě (usnesení EP P6-
TA(2007)0406 ze dne 25. září 2007).
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Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Ve lhůtě tří měsíců od data ohlášení 
akčního plánu pro obnovitelnou energii ze 
strany členského státu podle odstavce 2 
může Komise tento plán nebo jakýkoli 
jeho aspekt zamítnout, a to na základě 
toho, že neobsahuje všechny povinné 
prvky podle odstavce 1b nebo není 
v souladu se závaznými cíli stanovenými 
v příloze I. V takovém případě členský stát 
navrhne změny; akční plán nebude 
považován za přijatý, dokud Komise 
nepřijme změny. Každé rozhodnutí 
o zamítnutí ze strany Komise musí být 
řádně zdůvodněno.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění toho, aby byl příslušně sledován pokrok dosažený členskými státy a každé 
nedodržení povinností bylo rychle a účinně řešeno, je třeba přijmout přísnější postupy týkající 
se předkládaných akčních plánů pro obnovitelnou energii. Akční plány by měly být navíc pro 
členské státy závazné.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Členský stát, jehož podíl energie 
z obnovitelných zdrojů klesl 
v bezprostředně předcházejícím dvouletém 
období pod hranici závazných průběžných 
cílů uvedených v části B přílohy I, předloží 
Komisi nejpozději do 31. června
následujícího roku nový plán pro
obnovitelnou energii a stanoví v něm 
příslušná opatření, jimiž zajistí, že se 
v budoucnu podíl energie z obnovitelných 
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indikativnímu směru stanovenému v části 
B přílohy I nebo ho překročí.

zdrojů bude rovnat cílům stanoveným
v části B přílohy I nebo je překročí, a to 
alespoň o procentní podíl, o který členský 
stát mine svůj průběžný cíl. Bude rovněž 
podléhat mechanismu přímých sankcí 
podle článku 6a.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění toho, aby byl příslušně sledován pokrok dosažený členskými státy a každé 
nedodržení povinností bylo rychle a účinně řešeno, je třeba přijmout přísnější postupy týkající 
se předkládaných akčních plánů pro obnovitelnou energii. Akční plány by měly být navíc pro 
členské státy závazné.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biopaliva a jiné biokapaliny, které
nesplňují kritéria udržitelnosti z hlediska 
životního prostředí v článku 15, se 
nezohlední.

Biomasa pro energii, která nesplňuje
kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí a ze sociálního hlediska v článku 
15, se nezohlední.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti by se měla použít pro veškeré využívání energie z biomasy.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly intenzivně pracovat na splnění svých cílů do roku 2020. Úprava cílů na 
základě „projektů s velmi dlouhým časovým rámcem“ či „vyšší moci“ by mohla být využita ze 
strany členských států buď k zeslabení cíle, jeho odložení nebo dokonce k tomu, aby se 
členský stát dosažení svých cílů vyhnul. Měla by proto být vypuštěna. 27 členských států se 
zavázalo prostřednictvím svých hlav států k povinnému cíli do roku 2020. Nejedná se o cíl do 
roku 2022 nebo do roku 2024. Členské státy by měly svůj závazek splnit.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Pokud se členský stát domnívá, že je 
následkem vyšší moci nemožné splnit 
podíl energie z obnovitelných zdrojů na 

vypouští se



PR\722155CS.doc 27/85 PE405.949v01-00
Externí překlad

CS

konečné spotřebě energie v roce 2020 
stanovený ve třetím sloupci tabulky 
v příloze I, informuje o tom co nejdříve 
Komisi. Komise přijme rozhodnutí týkající 
se průkaznosti vyšší moci; v kladném 
případě rozhodne o úpravě konečné 
spotřeby energie z obnovitelných zdrojů 
členského státu na rok 2020..

Or. en

Odůvodnění

Evropský Soudní dvůr opakovaně uznal zásadu „vyšší moci“ jako součást právních předpisů 
ES a použil je v různých souvislostech, aniž by se jednalo o jakoukoli z potřeb, na které se 
právní předpisy EU odvolávají.

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Stejně jako vodní, mohou i větrné zdroje vykazovat podstatné rozdíly v jednotlivých letech. 
Aby dvouleté závazné minimální průběžné cíle byly vyvážené, měl by být výkon větrných 
elektráren „normalizován“, s cílem učinit minimální průběžné cíle EU srovnatelné.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Pro účely odst. 1 písm. b) se konečná 
spotřeba energie z obnovitelných zdrojů 
pro vytápění a chlazení vypočte jako 
spotřeba energie z obnovitelných zdrojů 

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

dodané pro účely vytápění a chlazení pro 
zpracovatelský průmysl, domácnosti, 
služby, zemědělství, lesnictví a rybolov, 
včetně spotřeby z dálkového vytápění nebo 
chlazení obnovitelného původu, upravená 
v souladu s článkem 10.

Or. en

Odůvodnění

Tepelná čerpadla využívající okolní teplo z ovzduší, jsou nástrojem k dosahování energetické 
účinnosti, na který se vztahuje platná směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele 
a energetických službách 2006/32/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. dubna 2006.

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými nebo 
chladicími systémy, které využívají 
geotermální energii z půdy nebo vody, 
pouze u té jejich části, která přesahuje 
neobnovitelný primární energetický vstup 
nezbytný k fungování systému.

Or. en

Odůvodnění

Tepelná čerpadla využívající okolní teplo z ovzduší jsou nástrojem úspor energie, na který se 
vztahuje platná směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických 
službách 2006/32/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. dubna 2006.
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Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tepelná energie produkovaná energeticky 
pasivními systémy, v rámci nichž se nižší 
spotřeby energie dosáhne pasivně 
prostřednictvím projektování budov nebo 
teplem produkovaným z energie 
z neobnovitelných zdrojů, se pro účely 
odst. 1 písm. b) nezohledňuje.

Tepelná energie produkovaná energeticky 
pasivními systémy, v rámci nichž se nižší 
spotřeby energie dosáhne pasivně 
prostřednictvím projektování budov nebo 
tepelnými čerpadly využívajícími okolní 
teplo z ovzduší nebo teplem produkovaným 
z energie z neobnovitelných zdrojů, se pro 
účely odst. 1 písm. b) nezohledňuje.

Or. en

Odůvodnění

Tepelná čerpadla využívající okolní teplo z ovzduší jsou nástrojem úspor energie, na který se 
vztahuje platná směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických 
službách 2006/32/ES Evropského parlamentu a Rady ze dne 5. dubna 2006.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 6 – pododstavec -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Jiné ropné produkty, než je benzin a 
motorová nafta, se pro účely odstavce 1c 
nezohledňují.

Or. en

Odůvodnění

Na paliva z biomasy pro leteckou a námořní dopravu se tato směrnice nevztahuje.
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Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) je spotřebována ve Společenství; a) je fyzicky dovezena a spotřebována ve 
Společenství;

Or. en

Odůvodnění

Tento dodatek je diskutován v pracovní skupině věnující se energii Rady a zdokonaluje návrh 
Komise.

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) třetí země přijala závazný průběžný cíl 
a cíl do roku 2020 týkající se rozšíření 
energie z obnovitelných zdrojů na takové 
úrovni, která je obdobná ambicím cílů 
stanoveným v části A a části B přílohy I;

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je klíčový pro energetickou bezpečnost dotčených zemí i 
pro EU. Případné dovozy obnovitelných zdrojů z těchto zemí do EU jsou smysluplné, pouze 
pokud vytvořené obnovitelné zdroje jsou dodatečné.

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) třetí země dodržela požadavky podle 
části A a části B přílohy I v období 
bezprostředně předcházejícím splnění, 
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pokud k němu došlo;

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je klíčový pro energetickou bezpečnost dotčených zemí i 
pro EU. Případné dovozy obnovitelných zdrojů z těchto zemí do EU jsou smysluplné, pouze 
pokud vytvořené obnovitelné zdroje jsou dodatečné.

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) je pro ni vydána záruka původu a 
osvědčení o započítání přenosu, které
tvoří součást systémů, které jsou 
rovnocenné systému stanovenému v této 
směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj obnovitelných zdrojů energie je klíčový pro energetickou bezpečnost dotčených zemí i 
pro EU. Případné dovozy obnovitelných zdrojů z těchto zemí do EU jsou smysluplné, pouze 
pokud vytvořené obnovitelné zdroje jsou dodatečné a pokud se řídí rovnocennými pravidly.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) typy veškerých režimů podpory 
využitých pro výrobu odpovídající 
jednotky energie; a

Or. en

Odůvodnění

K zamezení možnému dvojímu započítání a ke zvýšení transparentnosti je nezbytné, aby každá 
záruka původu uváděla rovněž druh režimu případné podpory, který konkrétní výroba energie 
z obnovitelných zdrojů obdržela.

Pozměňovací návrh 44

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 2 – písm. e b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) zda dané zařízení na výrobu 
obnovitelné energie má za důsledek 
dodatečnou výrobu obnovitelné energie či 
nikoli, v souladu s článkem 11a odst. 2.

Or. en
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Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V záruce původu se rovněž uvede, zda 
byla pro odpovídající jednotku energie 
vydáno osvědčení o započítání přenosu.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že záruky původu a osvědčení o započítání přenosu mají odlišné funkce, 
musí být jasně stanoveno, kdy byly oba elektronické dokumenty pro tutéž MWh obnovitelné 
energie vydány.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy zajistí, aby pokud záruka 
původu byla vydána v rámci předpisů
daných směrnicí 2004/8/ES co se týče 
obnovitelné energie vyrobené v zařízení 
na kombinovanou výrobu tepla a energie, 
další záruka původu podle tohoto článku 
nebyla vydána. Platí to rovněž v případě, 
že se nevydává jakékoli další osvědčení, 
které lze použít pro účely povinného 
zveřejňovaní elektřiny podle směrnice 
2003/54/ES. 

Or. en

Odůvodnění

Aby se zamezilo dvojímu započítání, musí být pro jednotku obnovitelné energie vydána pouze 
jedna záruka původu.
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Pozměňovací návrh 47

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Členské státy mohou omezovat vývoz 
záruk původu, pokud příslušná jednotka 
energie byla podpořena vnitrostátním 
režimem podpory.

Or. en

Odůvodnění

Druhy obnovitelné energie, které jsou podporovány jakýmkoli režimem podpory, by neměly 
být prodávány jako laciná zelená energie do jiných zemí.

Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4c. Záruky původu samotné nezakládají 
právo na čerpání výhod z vnitrostátních 
režimů podpory.

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Článek 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 6a
Osvědčení o započítání přenosu elektřiny, 

vytápění a chlazení vyrobených 
z obnovitelných druhů energie

1. Členské státy, které se na základě 
dobrovolnosti rozhodnou využít flexibilní 
režim uvedený v čl. 9 odst. 1b písm. a), 
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vytvoří systém, jehož prostřednictvím 
zajistí, aby na základě žádosti výrobce 
obnovitelné energie bylo vydáno
osvědčení o započítání přenosu. Členské 
státy, které se dohodly dobrovolně použít 
osvědčení o započítání k dosažení cíle pro 
započítání společných projektů v rámci 
možnosti uvedené v čl. 9 odst. 1b písm. c), 
vytvoří systém, jehož prostřednictvím 
zajistí, aby osvědčení o započítání přenosu 
bylo vydáno pro příslušné společné 
projekty obnovitelné energie.
Osvědčení o započítání přenosu se bude 
vztahovat na běžný objem 1 MWh. Pro 
každou MWh vyrobené energie bude 
možno vydat jen jedno osvědčení 
o započítání přenosu.
2. Osvědčení o započítání přenosu se 
vydávají, převádějí a ruší elektronickou 
cestou. Jsou přesné, spolehlivé a 
zabezpečené proti podvodu.
V osvědčení o započítání přenosu je 
uvedeno alespoň:
a) zdroj energie, ze kterého byla energie 
vyrobena, a datum zahájení a ukončení 
její výroby;
b) zda se osvědčení o započítání přenosu 
vztahuje na
 i) elektřinu; nebo 
 ii) vytápění a/nebo chlazení;
c) základní údaje, umístění, typ a kapacitu 
zařízení, ve kterém byla energie vyrobena, 
a datum, kdy zařízení zahájilo provoz;
d) jedinečné identifikační číslo, datum a 
zemi jeho vydání;
e) částku a druh všech investičních 
podpor, které byly zařízení uděleny, a
f) typ jakéhokoli režimu podpory, 
využitého pro výrobu odpovídající 
jednotky energie.
V osvědčení o započítání přenosu se 
rovněž uvede, zda byly pro odpovídající 
jednotku energie vydány záruky původu.
3. Členské státy uvedené v čl. 9 odst. 1b 
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písm. a) uznají osvědčení o započítání 
přenosu vydaná jinými členskými státy 
v souladu s čl. 9 odst. 1b písm. a) podle 
této směrnice. Členské státy uvedené v čl. 
9 odst. 1b písm. c) uznají osvědčení 
o započítání přenosu pro příslušné 
společné projekty. Jakékoli zamítnutí 
členského státu uvedeného v tomto 
odstavci uznat osvědčení o započítání 
původu musí být založeno na objektivních, 
transparentních a nediskriminačních 
kritériích.
V případě zamítnutí uznání osvědčení 
o započítání přenosu členským státem 
podle tohoto odstavce může Komise 
přijmout rozhodnutí vyžadující, aby daný 
členský stát záruku uznal.
Avšak členské státky, které nevyužívají 
možnost uvedenou v čl. 9 odst. 1b písm. 
a), nejsou povinny uznat osvědčení 
o započítání přenosu vydaná jinými 
členskými státy.
4. Členské státy zajistí, aby všechna 
osvědčení o přenosu vztahující se na 
obnovitelnou energii vyrobenou v daném 
kalendářním roce byla vydána nejpozději 
tři měsíce po skončení daného roku.
5. Osvědčení o započítání přenosu 
samotná nezakládají právo na čerpání 
výhod z vnitrostátních režimů podpory.

Or. en

Odůvodnění

Osvědčení o započítání přenosu elektřiny, vytápění a chlazení vyrobených z obnovitelných 
zdrojů energie jsou dobrovolným režimem, který by mohl být přijat některými členskými státy 
s cílem realizovat flexibilní systém s ostatními členskými státy.
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Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a rejstříky záruk původu Příslušné orgány a rejstříky záruk původu a 
osvědčení o započítání přenosu

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku záruk původu;

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku záruk původu, a pokud uvažují 
s flexibilními nástroji, jak to stanoví čl. 9 
odst. 1b písm. a) nebo písm. c), osvědčení 
o započítání přenosu;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vydávání záruk původu; b) vydávání záruk původu, a pokud 
uvažují s flexibilními nástroji, jak to 
stanoví čl. 9 odst. 1b písm. a) nebo písm. 
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c), osvědčení o započítání přenosu;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu;

c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu, a pokud uvažují s flexibilními 
nástroji, jak to stanoví čl. 9 odst. 1b písm. 
a) nebo písm. c), osvědčení o započítání 
přenosu;

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) rušení záruk původu; d) rušení záruk původu, a pokud uvažují 
s flexibilními nástroji, jak to stanoví čl. 9 
odst. 1b písm. a) nebo písm. c), osvědčení 
o započítání přenosu;

Or. en

Odůvodnění

Za záruky původu, a pokud se k nim na základě dobrovolnosti členské státy rozhodnou, i za 
osvědčení o započítání přenosu, by měl být odpovědný jediný příslušný orgán.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 1 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu, a pokud uvažují s flexibilními 
nástroji, jak to stanoví čl. 9 odst. 1b písm. 
a) nebo písm. c), osvědčení o započítání 
přenosu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného orgánu 
a zrušeny.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu, a 
pokud uvažují s flexibilními nástroji, jak 
to stanoví čl. 9 odst. 1b písm. a) nebo 
písm. c), osvědčení o započítání přenosu,
obsahuje záruky původu a osvědčení 
o započítání přenosu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku.

Or. en

Odůvodnění

Za záruky původu, a pokud se k nim na základě dobrovolnosti členské státy rozhodnou, i za 
osvědčení o započítání přenosu, by měl být odpovědný jediný příslušný orgán.
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Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Za záruky původu, a pokud si je na 
základě dobrovolnosti členské státy zvolí, i 
za osvědčení o započítání přenosu a 
všechny výrobce energie z obnovitelných 
zdrojů v příslušném členském státě nese 
odpovědnost jediný vnitrostátní příslušný 
orgán. Příslušný orgán nenese 
odpovědnost za vydávání záruk původu a 
osvědčení o započítání přenosu výrobcům 
energie z obnovitelných zdrojů v jiných 
členských státech. Členské státy zajistí, 
aby oblast odpovědnosti příslušných 
orgánů ustavených v jiných členských 
státech podle této směrnice nebyla 
narušována.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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daný program podpory;

Or. en

Odůvodnění

Je stanoveno, že záruka původu je elektronický dokument, jehož úkolem je poskytovat důkaz 
o tom, že dané množství energie bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojů, pro účely povinného 
elektronického zveřejňování elektřiny. Pozměňovací návrh vychází z tohoto jasného stanovení.

Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je stanoveno, že záruka původu je elektronický dokument, jehož úkolem je poskytovat důkaz 
o tom, že dané množství energie bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojů, pro účely povinného 
elektronického zveřejňování elektřiny. Pozměňovací návrh vychází z tohoto jasného stanovení.

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dodavatel nebo spotřebitel energie si 
zvolí záruku původu s cílem prokázat podíl 
anebo množství obnovitelné energie ve své 

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

skladbě zdrojů energie, zejména pro účely 
dodržení požadavků na povinné 
zveřejňování elektřiny podle [směrnice 
2003/54/ES]; v tomto případě se záruka 
původu předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, ve kterém je 
energie v dané skladbě zdrojů energie 
spotřebována.

Or. en

Odůvodnění

Jak je to stanoveno, záruka původu je elektronický dokument, jehož úkolem je poskytovat 
důkaz o tom, že dané množství energie bylo vyrobeno z obnovitelných zdrojů, pro účely 
povinného elektronického zveřejňování elektřiny. Pozměňovací návrh vychází z tohoto 
jasného stanovení.

Pozměňovací návrh 61

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mohou příslušným
dodavatelům energie nebo spotřebitelům 
energie uložit, aby předložili osvědčení 
o započítání přenosu ke zrušení spolu 
s každou zárukou původu, pokud se 
v záruce původu uvádí, že pro příslušnou 
jednotku energie bylo vydáno osvědčení 
o započítání k dosažení cíle.

Or. en

Odůvodnění

Je smysluplné umožnit, aby členské státy, které dovážejí elektřinu vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů, vyžadovaly, aby tyto dovozy přispívaly k vnitrostátnímu cíli.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Příslušný orgán zruší záruky původu 
předložené podle odstavce 1 okamžitě po 
jejich předložení.

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

Or. en

Odůvodnění

Záruky původu musí být zrušeny co nejdříve poté, kdy byly předloženy příslušnému orgánu.

Pozměňovací návrh 63

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pokud příslušný orgán zruší záruku 
původu, odpovídající množství energie 
z obnovitelných zdrojů se pro účely 
dodržování souladu s požadavky této 
směrnice týkajícími se zveřejňování 
elektřiny a vytápění a chlazení odstraní 
z rejstříku. Takové zrušení brání dvojímu 
započítání zveřejněné elektřiny a vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Odůvodnění

Záruky původu musí být zrušeny co nejdříve poté, kdy byly předloženy příslušnému orgánu, 
s cílem zabránit dvojímu započítání zveřejněných osvědčení.
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Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Článek 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 8a

Předložení osvědčení o započítání přenosu 
ke zrušení

1. Členské státy, které si zvolí režimy 
flexibility podle čl. 9 odst. 1b písm. a) 
nebo písm. c) a dokud s takovými režimy 
uvažují, vyžadují předložení osvědčení 
o započítání přenosu ke zrušení 
příslušnému orgánu určenému podle 
článku 7, příslušně dané jednotce energie, 
pokud:
a) výroba jednotky energie 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
výroba jednotky vytápění nebo chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWh 
získá podporu v podobě platby za výkupní 
cenu, platby prémií, snížení daní anebo 
plateb vyplývajících z výzev k předložení 
nabídek, přičemž v tomto případě se 
záruka předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který zavedl 
daný program podpory;
b) se jednotka elektřiny vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie anebo 
jednotka vytápění nebo chlazení vyrobená 
z obnovitelných zdrojů energie 
v elektrárně s kapacitou nejméně 5 MWh 
zohlední za účelem posouzení souladu 
subjektu se závazkem k obnovitelné 
energii, přičemž v tomto případě se záruka 
původu předloží příslušnému orgánu 
určenému členským státem, který stanovil 
daný závazek.
2. Pro účely odstavce 1 mohou členské 
státy vyžadovat předložení osvědčení 
o započítání přenosu příslušnému orgánu 
spolu se zárukou původu. která byla 
vydána odpovídající dané jednotce 
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energie.
3. Pokud subjekt předložil jednu nebo více 
osvědčení o započítání přenosu 
příslušnému orgánu podle odst. 1 písm. a) 
nebo písm. b):
a) požádá o osvědčení o započítání 
přenosu v souladu s čl. 6 odst. 1 u veškeré 
budoucí výroby z obnovitelných zdrojů 
energie z téhož zařízení;
b) předloží tyto záruky původu ke zrušení 
u stejného příslušného orgánu. 
4. Členské státy mohou také umožnit 
subjektům, aby předložily osvědčení 
o započítání přenosu příslušnému orgánu 
ke zrušení na základě dobrovolnosti, např. 
s cílem zajistit přidanou hodnotu 
produktu zelené energie nabízeného 
zákazníkům.
5. Příslušný orgán zruší osvědčení 
o započítání přenosu předložené podle 
odstavce 1, odstavce 3 a čl. 8 odst. 1a 
okamžitě po jeho předložení.
6. Osvědčení o započítání přenosu 
nebudou předložena příslušnému orgánu 
ke zrušení po více než jednom roce od 
jejich data vydání.

Or. en

Odůvodnění

Pro ty členské státky, které si zvolí některý režim flexibility, mohou osvědčení o započítání 
přenosu sloužit jako nástroj ke sčítání přenosů.

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 9 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Převod záruk původu Vnitrostátní režimy podpory a nástroje 
flexibility

Or. en
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Odůvodnění

Článek se tak, jak je změněn, týká vnitrostátních režimů podpory a flexibilních nástrojů, které 
členské státy mohou použít.

Pozměňovací návrh 66

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Vnitrostátní režimy podpory pro 
obnovitelné zdroje energie jsou 
nejdůležitějším nástrojem k dosažení cílů 
uvedených v článku 3. Členské státy mají 
možnost si zvolit mezi různými režimy 
podpory pro energii z obnovitelných 
zdrojů.

1a. Dokud neexistuje celoevropský režim 
podpory a s cílem zajistit, aby vnitrostátní 
režimy podpory byly schopny plnit účely 
této směrnice účinně, musí být ponecháno 
na členském státu, aby se rozhodl, zda a 
v jakém rozsahu bude uděleno energii 
z obnovitelných zdrojů, která je vyráběna 
v jiném členském státě, právo čerpat 
výhody z jeho vnitrostátního režimu 
podpory.

Or. en

Odůvodnění

K podpoře obnovitelných druhů energie jsou klíčovým nástrojem režimy podpory, které jsou 
zavedeny v členských státech. Režimy podpory musí mít hlavní podíl na dosahování cílů a je 
to v souladu se zásadou subsidiarity.
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Pozměňovací návrh 67

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Mimo vnitrostátní režimy podpory a 
s cílem umožnit flexibilitu v dosahování 
vnitrostátních cílů podle článku 3 mohou 
členské státy na základě dobrovolnosti 
spolupracovat v rámci jedné nebo více 
z následujících možností:
a) členské státy se mohou rozhodnout 
vydávat osvědčení o započítání přenosu 
v souladu s čl. 6a odst. 1 tak, aby tato 
osvědčení byla převoditelná mezi osobami. 
Tyto převody mohou provázet přenos 
energie, jehož se osvědčení o započítání 
přenosu týká, anebo mohou být oddělené 
na jakémkoli takovém přenosu. Převod 
osvědčení o započítání přenosu mezi 
osobami v různých členských státech je 
možný, pouze pokud:
– členský stát vydávající osvědčení 
o započítání přenosu přesáhl své závazné 
průběžné cíle stanovené v části B přílohy I 
ve dvou letech bezprostředně 
předcházejících období platnosti převodu,
– osvědčení byla vydána v souvislosti 
s energií vyrobenou z obnovitelných 
zdrojů v zařízeních, která byla uvedena do 
provozu po datu vstupu této směrnice 
v platnost,
b) nejméně dva členské státy se mohou 
dohodnout, že si budou statisticky 
převádět energii z obnovitelných zdrojů, 
která se jim bude započítávat do plnění 
vnitrostátních cílů. Objem energie, který 
může členský stát v rámci této možnosti 
převést jinému členskému státu, je 
omezen celkovým objemem energie 
z obnovitelných zdrojů, při jehož výrobě 
byly čerpány výhody z vnitrostátního 
režimu podpory daného členského státu. 
Členský stát může převádět energii 
z obnovitelných zdrojů statisticky jinému 
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státu, pouze pokud jeho podíl energie 
z obnovitelných zdrojů překročil závazné 
minimální průběžné cíle stanovené v části 
B přílohy I ve dvou letech bezprostředně
předcházejících období platnosti převodu. 
Tyto převody nabudou účinnosti až poté, 
co dotčené členské státy ohlásí převod 
Komisi.
c) členské státy se mohou dohodnout na 
společných projektech, kde jeden nebo 
více členských států (investorské země) 
podpoří projekt obnovitelné energie 
v jiném členském státě (hostitelská země). 
V takovém případě hostitelská a 
investorská země mohou statisticky 
vzájemně převádět energii z obnovitelných 
zdrojů nebo hostitelská země vydá 
osvědčení o započítání přenosu pro 
energii vyrobenou v rámci daného 
projektu obnovitelné energie a převede 
tato osvědčení na investorskou zemi. 
V rámci této možnosti se členský stát může 
stát hostitelskou zemí pro společný 
projekt, pouze pokud c) jeho podíl energie 
vyrobené z obnovitelných zdrojů ve dvou 
letech bezprostředně předcházejících 
období, na něž má být projekt dohodnut, 
přesáhl indikativní směr stanovený v části 
B přílohy I minimálně v objemu energie 
obnovitelných zdrojů, jaký má být vyroben 
v rámci daného společného projektu.
d) Nejméně dva členské státy se mohou 
dohodnout na společném cíli, jak to 
stanoví čl. 3 odst. 3, např. zavedením 
mezinárodních režimů nebo otevřením 
svých režimů podpory pro energii z jiného 
členského státu.
Pokud se nejméně dva členské státy 
rozhodnou, na dobrovolném základě, plnit 
cíle podle odstavců 1 a 2 článku 3 
společně, celkový cíl a závazné průběžné 
cíle budou vypočítány společně za skupinu 
dotčených členských států jako průměr 
jejich jednotlivých průběžných a 
celkových minimálních cílů stanovených 
v části A a části B přílohy I vážený 
očekávanou konečnou spotřebou energie 
v každém z dotčených členských států 
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v jednotlivých letech až do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Největší část úsilí o dosažení celkového cíle bude muset pocházet z opatření na vnitrostátní 
úrovni. V tomto ohledu je rozhodující, aby vlády byly schopny navrhnout režimy podpory, 
které budou nejlépe odpovídat vnitrostátním podmínkám. Převod mezi osobami, statistický 
přenos, společné projekty nebo společné mezinárodní režimy by mohl být členskými státy, 
které by se mohly rozhodnout na dobrovolném základě dosahovat společně svých 
odpovídajících cílů, využity jako flexibilní nástroje.

Pozměňovací návrh 68

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. Členské státy, které využívají možnosti 
podle písmene a) nebo písmene d) 
odstavce 1b, se mohou rozhodnout 
odchylně od čl. 8a odst. 3, aby umožnily 
subjektům předložit osvědčení 
o započítání přenosu ke zrušení jinému 
příslušnému orgánu v členském státě, 
který používá stejné možnosti flexibility.

Or. en

Odůvodnění

Toto doplnění je nezbytné k zajištění soudržnosti mezi články 9 a 8a.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy mohou pro účely převodu 
záruk původu od osob v jiných členských 
státech nebo těmto osobám zavést systém 
předběžného schválení, pokud je 
pravděpodobné, že by v případě 

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

v případě neexistence tohoto systému 
převod narušil jejich schopnost zajišťovat 
bezpečné a vyvážené dodávky energie,
znemožnil dosahování cílů v oblasti 
ochrany životního prostředí, na nichž jsou 
jejich režimy podpory založeny, nebo by 
ohrozil jejich schopnost dodržet čl. 3 odst. 
1 a odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že opatření na vnitrostátní úrovni a vnitrostátní režimy podpory budou 
důležité pro dosažení celkového cíle, je zapotřebí zajistit, aby tato opatření dobře fungovala.

Pozměňovací návrh 70

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že opatření na vnitrostátní úrovni a vnitrostátní režimy podpory budou 
důležité pro dosažení celkového cíle, je zapotřebí zajistit, aby tato opatření dobře fungovala.
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Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Tyto části návrhu Komise již nejsou nezbytné.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 9 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nástroje flexibility vytvořené touto směrnicí je třeba vyhodnotit.
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Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Článek 10 

Znění navržené Komisí

Článek 10

Pozměňovací návrh

Článek 10

Účinky zrušení záruk původu Účinky zrušení osvědčení o započítání 
přenosu

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

1. Pokud příslušný orgán zruší osvědčení 
o započítání přenosu, které sám nevydal, 
odpovídající množství energie 
z obnovitelných zdrojů se pro účely 
posuzování slučitelnosti s požadavky této 
směrnice v oblasti vnitrostátních cílů:

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

a) odečte od množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se zohledňuje 
ve vztahu k roku výroby energie 
uvedenému v osvědčení o započítání 
přenosu při posuzování slučitelnosti 
členského státu, v němž se nachází 
příslušný orgán, který osvědčení 
o započítání přenosu vydal, a

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

b) přičte k množství energie 
z obnovitelných zdrojů, která se zohledňuje 
ve vztahu k roku výroby energie 
uvedenému v osvědčení o započítání 
přenosu při posuzování slučitelnosti 
členského státu, v němž se nachází 
příslušný orgán, který osvědčení 
o započítání přenosu zrušil.

Or. en

Odůvodnění

Tento článek vysvětluje, jak jsou nástroje flexibility zohledňovány.
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Pozměňovací návrh 74

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Osvědčení o započítání přenosu, která 
byla předložena příslušnému orgánu na 
základě dobrovolnosti podle čl. 8a odst. 4, 
nepřispívají k měření souladu s cíli 
stanovenými touto směrnicí ohledně 
vnitrostátních cílů. Proto se odečte 
rovnocenné množství energie 
z obnovitelných zdrojů v souladu s odst. 1 
písm. a) tohoto článku, avšak nepřičte se 
žádnému členskému státu podle odst. 1 
písm. b).

Or. en

Odůvodnění

Tento článek vysvětluje, jak jsou nástroje flexibility zohledňovány.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 10 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V případě, že dohoda mezi dvěma nebo 
více členskými státy týkající se jejich 
vzájemného přenosu energie 
z obnovitelných zdrojů statisticky
v souladu s možností uvedenou v čl. 9 
odst. 1b písm. b) nabude účinnosti, budou 
takové přenosy mít stejný dopad na 
měření souladu s cíli stanovenými touto 
směrnicí ohledně vnitrostátních cílů podle 
odstavce 1 tohoto článku jako převod 
odpovídajícího množství osvědčení 
o započítání přenosu vztahujících se 
k příslušnému roku výroby energie.

Or. en
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Odůvodnění

Tento článek vysvětluje, jak jsou nástroje flexibility zohledňovány.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Mechanismus přímých sankcí

1. K zajištění jasného a pevného 
dodržování cílů této směrnice členskými 
státy zavede Komise vůči těmto státům 
mechanismus přímých sankcí.
2. Komise udělí přímé sankce členským 
státům, které nedodrží cíle této směrnice 
tím, že se minou ve splnění svých 
závazných průběžných cílů stanovených 
v části B přílohy I bezprostředně ve dvou 
předcházejících letech, a které nemohou 
prokázat, že získaly osvědčení o započítání 
přenosu z třetího členského státu (který 
přesáhl své cíle) v souladu s články 3 a 9. 
V případě společných projektů nebo 
společných vnitrostátních plánů nejméně 
dvou členských států Komise udělí pokutu 
těmto členským státům, které se účastní 
příslušné společné realizace společného 
plánu a minuly společné závazné 
indikativní směrové cíle.
3. Komise přijme nezbytná opatření na 
provedení odstavce 1, a zejména na 
zavedení nezbytných pravidel, metod 
výpočtu a vybírání sankcí za nedodržení 
souladu a na přijetí podrobných 
ustanovení k administrativnímu řízení a 
zavedení zvláštního fondu, kam by měly 
být tyto výnosy přidělovány, v souladu s čl. 
18 odst. 2 nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, 
kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství (přidělování výnosů), 
nejpozději do konce roku 2020. Tato 



PR\722155CS.doc 55/85 PE405.949v01-00
Externí překlad

CS

prováděcí opatření by rovněž měla 
obsahovat ustanovení týkající se správy a 
využívání fondu na podporu projektů 
obnovitelné energie v členských státech, 
které přesáhly své cíle, a obecně k posílení 
a podpoře výzkumu, výroby a využívání 
obnovitelných druhů energie a zvýšení 
energetické účinnosti v rámci Evropské 
unie.
4. Komise začne používat postup přímých 
sankcí okamžitě poté, co vyhodnocení 
zpráv členských států ukáže, že řečené 
členské státy nedodržely soulad, nebo 
pokaždé, když budou k dispozici důkazy 
o tom, že členský stát nedodržel své 
závazky.
5. Sankce by se měly vypočítat na základě 
nesplnění počtu MWh obnovitelné energie 
v porovnání s příslušným závazným cílem, 
a měly by být stanoveny na přiměřené 
úrovni tak, aby zajišťovaly silnou 
motivaci členským státům k investicím do 
obnovitelné energie, se zřetelem ke 
splnění, či dokonce překročení, 
vnitrostátních cílů.
6. Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice, mimo jiné jejím doplněním, se 
přijímají regulativním postupem 
s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468 ES.
7. Zaplacení sankce nezbavuje členský 
stát povinnosti splnit své závazné 
průběžné cíle stanovené v části B přílohy I 
a celkové cíle uvedené v třetím sloupci 
tabulky v příloze I. Čl. 4 odst. 3 se rovněž 
v takovém případě použije.

Or. en

Odůvodnění

Jako regulační nástroje v rámci právních předpisů ES se po dlouhou dobu používaly kvóty a 
daně; v současnosti by jako součást environmentální politiky měly být přijaty sankce, které 
členské státy budou stimulovat k dodržení souladu. Měly by se vypočítat tak, aby zajistily, že 
členské státy budou mít silnou motivaci, aby investovaly do obnovitelných zdrojů energie. Na 
základě současných hospodářských poznatků by bylo vhodným základem sankce 90 EUR na 
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jednu nesplněnou MWh obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Článek 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 11a
Ochrana spotřebitelů

1. Členské státy, které provozují režimy 
podpory pro energii z obnovitelných 
zdrojů, budou vyžadovat vydávání záruk 
původu vztahujících se na podpořenou 
výrobu energie. Členské státy rovněž jasně 
stanoví, jak jsou tyto záruky původu 
přiděleny konečným spotřebitelům energie 
nebo jejich dodavatelům.
2. Členské státy budou vyžadovat, aby 
dodavatelé, kteří prodávají energii 
z obnovitelných zdrojů konečným 
spotřebitelům, každoročně předkládali 
počet osvědčení o započítání přenosu 
příslušnému orgánu v daném členském 
státě na základě dobrovolnosti podle čl. 8a 
odst. 4, odpovídající nejméně třetině 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
prodané konečným spotřebitelům.
Členské státy přijmou nezbytná opatření 
k zajištění souladu s těmito požadavky.

Or. en

Odůvodnění

„Zelená“ elektřina by měla spotřebiteli zajistit „přidanou hodnotu“ k jakýmkoli způsobem 
fungujícímu vnitrostátnímu režimu podpory. Lze tak učinit nákupem osvědčení o započítání 
přenosu na základě dobrovolnosti.
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Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 12 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 12 Článek 12
Administrativní postupy, nařízení a kodexy Administrativní postupy, nařízení, kodexy 

a finance

Or. en

Odůvodnění

Přístup k financování je klíčový pro potřebný rozvoj obnovitelných zdrojů energie v Evropě.

Pozměňovací návrh 79

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy zejména zajistí, aby: Členské státy nejpozději do dne 
31. prosince 2010 zejména zajistí, aby:

Or. en

Odůvodnění

Členským státům musí být stanoven termín, do kterého mají předložit konkrétní opatření 
týkající se správních postupů, předpisů a pravidel na podporu obnovitelných druhů energie.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 –pododstavec 2 písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  aa) zřizuje se jeden správní orgán 
odpovědný za postup schvalování, 
certifikaci a udělování povolení zařízením 
na výrobu obnovitelné energie a za 
poskytování pomoci žadatelům;
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Or. en

Odůvodnění

Jediné kontaktní místo, které bude koordinovat nezbytná schvalování týkající se různých 
úrovní správy, umožní lepší směrování investic do obnovitelné energie. Každý členský stát by 
měl zřídit tento jediný správní orgán nejpozději do 31. prosince 2010.

Pozměňovací návrh 81

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Nelze akceptovat jakékoli nadužívání uměle vytvořeného zatížení projektů obnovitelné 
energie, například neodůvodněné zacházení obdobné projektům, které představují vysoké 
riziko. Odpovědná správa týkající se schvalování, certifikace a udělování povolení musí být 
při regulaci konkrétních projektů objektivní, transparentní, nediskriminační a přiměřená.

Pozměňovací návrh 82

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) byly pro menší projekty zavedeny 
schvalovací postupy představující menší 
zátěž a pro decentralizovaná zařízení 
obnovitelné energie, jako například 
fotovoltaiky, sluneční kolektory, malé 
spalovny biomasy, malá zařízení na 
výrobu tepla a elektřiny z bioplynu, bylo 
schvalování nahrazeno prostým 
ohlášením příslušnému vnitrostátnímu 



PR\722155CS.doc 59/85 PE405.949v01-00
Externí překlad

CS

orgánu; a

Or. en

Odůvodnění

Prosté ohlášení namísto schvalování představujícího značnou zátěž urychlí zavádění malých a 
decentralizovaných zařízení obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní technická specifikace by neměla být používána k ochraně vnitřních trhů.

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby místní a 
regionální administrativní orgány při 

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

projektování, navrhování, výstavbě a 
rekonstrukci průmyslových a rezidenčních 
oblastí zajistily instalaci zařízení a systémů 
pro využívání vytápění, chlazení a 
elektřiny z obnovitelných zdrojů a pro 
dálkové vytápění a chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Místní a regionální správa musí provádět evropská a vnitrostátní rozhodnutí týkající se 
rozvoje obnovitelných druhů energie – a má zároveň rozhodující úlohu v zaručování 
bezpečnosti investic tím, že stanoví jasná pravidla.

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách.

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

Or. en

Odůvodnění

Povinná zařízení obnovitelných energií při výstavbě nových budov a významnějších opravách 
mají klíčový význam pro rychlejší zavedení obnovitelných druhů energie.
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Pozměňovací návrh 86

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy budou proaktivně 
podporovat energeticky úsporné koncepce 
správních budov a budov určených 
k bydlení počínaje rokem 2010 a 
energeticky úsporné budovy stanoví jako 
požadavek nejpozději do roku 2015. 
Členské státy vyžadují, aby se jejich 
vlastní budovy a budovy, v nichž sídlí 
veřejné nebo jim obdobné orgány na 
vnitrostátní, regionální a místní úrovni, 
přeměnily na pilotní projekty využívání 
obnovitelných druhů energie, a začnou od 
roku 2012 používat normy energetických 
úspor.
Střechy na všech veřejných nebo jim 
obdobných budovách budou dány 
k dispozici třetím osobám k investicím do 
zařízení na výrobu obnovitelné energie.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy budou koordinovat se svými místními a regionálními samosprávami koncepce 
renovací stávajícího stavebního fondu, modernizaci stávajících nebo výstavbu nových zařízení 
dálkového vytápění a chlazení a postupné zavádění obnovitelných druhů energie.

Pozměňovací návrh 87

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pokud jde o biomasu, členské státy se 
obzvláště zaměřují na konverzní 
technologie, které dosahují konverzní 
účinnosti v minimální výši 85 % pro 
rezidenční a komerční zařízení a 
minimálně 70 % pro průmyslová zařízení.
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Or. en

Odůvodnění

Při koncipování vnitrostátních režimů podpory by se členské státy měly obzvláště zaměřit na 
technologie, které umožňují nejvyšší účinnost při konverzi biomasy.

Pozměňovací návrh 88

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tepelná čerpadla využívající okolní vzduch nejsou považována za obnovitelný zdroj energie. 
Odpovídají však na druhé straně požadavku na energetickou účinnost podle směrnice 
2006/32/ES (o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách.

Pozměňovací návrh 89

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o solární energii, členské státy 
podporují zařízení a systémy, které 
dosahují konverzní účinnosti v minimální 
výši 35%.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Myšlenka Evropské komise je kontraproduktivní, neboť by to diskriminovalo nezasklená 
solární vytápění na teplou vodu a větší domácí systémy vytápění.
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Pozměňovací návrh 90

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Musí být zajištěn snadný přístup 
k veřejnému a soukromému financování a 
projektům obnovitelné energie evropského 
zájmu.
S cílem usnadnit financování dosažení 
20% cíle Komise EU a členské státy 
předloží do roku 2009 analýzu a plán 
zaměřené zejména na:
– lepší využívání strukturálních fondů pro 
obnovitelné druhy energie
– lepší a vyšší využívání finančních 
prostředků od Evropské investiční banky a 
dalších institucí veřejného financování
– lepší přístup k rizikovému kapitálu, 
zejména analyzováním proveditelnosti 
prostředků na sdílení rizik u investic do 
obnovitelných druhů energie v rámci EU, 
obdobně jako je tomu u fondu celosvětové 
energetické účinnosti a obnovitelné 
energie (GEEREF), který je vyhrazen pro 
investice do obnovitelných zdrojů energie 
a energetické účinnosti mimo EU.
Komise EU bude zejména analyzovat, jak 
by tyto nové finanční možnosti mohly být 
využity k urychlení „projektů obnovitelné 
energie evropského zájmu“, zejména 
prostřednictvím
– urychlení rozvoje 100% společenství 
nebo měst vysoce obnovitelné energie 
v rámci „příslibu iniciativ představitelů 
měst a obcí“
– urychlení rozvoje potřebné síťové 
infrastruktury k rozvoji potenciálu 
pobřežního větru a mořské energie 
v Severním a Baltském moři
– urychlení zavádění sítí dálkového 
vytápění a chlazení na základě biomasy 
v severní a východní části EU ve spojení 
s významnějšími programy na dodatečné 
vybavení stávajícího stavebního fondu
– urychlení rozvoje propojovacího vedení 
se zeměmi ve středomořském regionu 
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s cílem plně navázat na obrovský 
potenciál větru a potenciál solárních 
tepelných elektráren v jižní části EU a 
sousedních zemích.

Or. en

Odůvodnění

Úsilí o dosažení 20% celkového cíle bude snadnější, pokud budou lépe využity možnosti 
financování, které jsou k dispozici orgánům EU. Tyto možnosti financování by měly navíc 
pomoci zahájit rozvoj čtyř projektů evropského zájmu.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tepelná čerpadla na okolní vzduch neodpovídají směrnici o obnovitelných zdrojích. Čerpadla 
na geotermální energii však této směrnici odpovídají.

Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty a architekty, aby mohli při 
plánování, projektování, výstavbě a 
renovaci průmyslových anebo obytných 

4. Členské státy vytvoří pokyny pro 
projektanty, společnosti zabývající se 
sociálním bydlením, manažery realitních 
kanceláří, představitele místní samosprávy
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oblastí řádně posoudit využití energie 
z obnovitelných zdrojů a dálkového 
vytápění a chlazení.

a architekty, aby mohli při plánování, 
projektování, výstavbě a renovaci 
průmyslových anebo obytných oblastí 
řádně posoudit využití energie 
z obnovitelných zdrojů a dálkového 
vytápění a chlazení.

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí zapojit všechny subjekty, které se podílejí na rozhodnutích ohledně budov.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 14 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14 Článek 14
Přístup k distribuční soustavě elektřiny Přístup k distribuční soustavě, potrubí a 

sítím dálkového vytápění a chlazení a 
jejich provoz

Or. en

Odůvodnění

Přístup k infrastruktuře je nezbytný u všech druhů energie, nejenom u elektřiny.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu, nové skladovací 
kapacity a vhodné informační a 
komunikační nástroje tak, aby se 
přizpůsobily dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
zavčas a v souladu s cíli stanovenými 
v přílohách 1A a 1B, včetně propojovacích 
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vedení mezi členskými státy a také třetími 
zeměmi. Ve svých vnitrostátních akčních 
plánech posoudí nezbytnost rozšíření 
a/nebo posílení stávající infrastruktury 
pro usnadnění integrace požadovaného 
množství obnovitelné energie ke splnění 
vnitrostátního cíle do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Dodatečné skladovací kapacity a využívání zařízení IT k posílení systémů správy distribučních 
sítí usnadní nástup generace obnovitelné elektřiny.

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Je zapotřebí zdůraznit úlohu vnitrostátních regulačních orgánů ve vytváření předpisů pro 
distribuční soustavy. Důkazní břemeno neupřednostňování přístupu spočívá na 
provozovatelích přenosové soustavy nebo energetické burze a musí o něm být transparentním 
způsobem podávány informace.

Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  2a. Členské státy nebo příslušné regulační 
orgány zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zveřejňovali každé dva roky zprávu, ve 
které uvedou objem kapacity, kterou lze 
připojit v každém uzlu, a to bez omezení a 
s omezením. V tomto případě včetně 
možností částečného krácení a 
pravděpodobnosti, že k nim dojde.

Or. en

Odůvodnění

Transparentnost kapacit různých uzlových bodů energetické sítě je klíčová pro investory.

Pozměňovací návrh 97

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vnitrostátní orgány požádají provozovatele 
přenosových a distribučních soustav 
o vypracování a zveřejnění jejich 
jednotných pravidel pro hrazení a sdílení 
nákladů na technické úpravy, jako je 
zdokonalený provoz distribuční soustavy, 
které jsou nutné pro začlenění nových 
výrobců dodávajících do propojené 
distribuční soustavy elektřinu vyrobenou 
z obnovitelných zdrojů. Tato pravidla 
budou zveřejněna nejpozději do dne 
30. června 2010.

Or. en

Odůvodnění

Každodenní provoz sítě se liší od posilování sítě.

Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 3 –pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato pravidla musí být založena na 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritériích, která 
zohledňují zejména všechny náklady a 
výhody související s připojením těchto 
výrobců na distribuční soustavu a zvláštní 
okolnosti výrobců umístěných v krajových 
oblastech a oblastech s nízkou hustotou 
obyvatelstva. V těchto pravidlech mohou 
být uvedeny různé typy připojení.

Tato pravidla musí být založena na 
objektivních, transparentních a 
nediskriminačních kritériích, která 
zohledňují zejména všechny náklady a 
dlouhodobé výhody související 
s připojením těchto výrobců na distribuční 
soustavu a zvláštní okolnosti výrobců 
umístěných v okrajových oblastech a 
oblastech s nízkou hustotou obyvatelstva. 
V těchto pravidlech mohou být uvedeny 
různé typy připojení a musí je stanovit 
nebo schválit vnitrostátní regulační 
orgán.

Or. en

Odůvodnění

Každodenní provoz sítě se liší od posilování sítě.
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Pozměňovací návrh 99

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Sdílení nákladů uvedené v odstavci 3 
bude posíleno regulačním mechanismem 
na základě objektivních, transparentních 
a nediskriminačních kritérií, která 
zohledňují výhody, jež původně i následně 
připojení výrobci i provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
získávají z připojení.

Or. en

Odůvodnění

Při výpočtu nákladů uvedených v článku 3 je nezbytná transparentnost.

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

4. Členské státy mohou případně 
vyžadovat od provozovatelů přenosových a 
distribučních soustav, aby hradili náklady 
na posilování distribuční soustavy 
související s rozšířením obnovitelných 
druhů energie malého i velkého rozsahu, 
nezbytného k dosažení minimálního 
vnitrostátního cíle stanoveného v příloze 
1. Tyto náklady bude schvalovat 
vnitrostátní regulační orgán a budou 
socializovány na všechny spotřebitele 
energie.

Or. en

Odůvodnění

Na evropském trhu s energií by bylo nespravedlivé, aby investoři obnovitelné energie platili 
za úpravu distribuční soustavy, zatímco jejich konkurentům– provozovatelům zavedené 
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generace velkého rozsahu – by bylo umožněno socializovat náklady po dobu výrazného 
rozšiřování distribuční soustavy nezbytného pro jejich integraci v šedesátých až osmdesátých 
letech minulého století.

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vnitrostátní regulační orgány jsou příslušným orgánem. Investoři obnovitelné energie by měli 
mít možnost poskytovat své práce pro připojení k distribuční síti.

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Stejně jako v uplynulých čtyřiceti letech bude posilování distribuční soustavy a rozšíření 
socializováno na všechny uživatele distribuční soustavy.

Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 105

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Komise EU a členské státy vytvoří 
koordinovaný přístup k rozvoji pobřežní 
větrné energie a námořní energie 
v Severním a Baltském moři. Tento plán 
bude zahrnovat usměrněný postup 
schvalování a nezbytná infrastruktura 
distribuční soustavy na pobřeží i mimo něj 
bude přednostním projektem iniciativy 
transevropské sítě (TEN). 
Komise EU a členské státy vytvoří 
koordinovaný přístup k rozvoji 
energetických kapacit větrné a solární 
tepelné energie ve středomořském regionu 
v zemích EU i mimo ně. Nezbytná 
infrastruktura distribuční sítě bude 
přednostním projektem iniciativy 
transevropské sítě (TEN).

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj potenciálu pobřežní větrné energie a námořní energie v Severním a Baltském moři a 
rozvoj potenciálu solární tepelné a větrné energie ve středomořském regionu bude usnadněn 
koordinovaným přístupem a měl by být zároveň prioritou v rámci iniciativy TEN.

Pozměňovací návrh 106

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

  8b. Členské státy posoudí nezbytnost 
rozšíření stávající síťové infrastruktury 
zemního plynu s cílem usnadnit integraci 
plynu z obnovitelných zdrojů.

Or. en
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Odůvodnění

Sítě zemního plynu by měly být otevřené pro vstup plynu vyrobeného z biomasy s cílem 
maximalizovat využívání energie z bioplynu jejím používáním v místech, kde existuje poptávka 
po vytápění a chlazení.

Pozměňovací návrh 107

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8c. Aniž by byla dotčeno zachování 
spolehlivosti a bezpečnosti síťového 
systému zemního plynu, členské státy 
zajistí, aby provozovatelé přepravních a 
distribučních soustav zemního plynu na 
svém území zajistili přepravu a distribuci 
plynu z obnovitelných zdrojů. Náklady na 
připojení k síti včetně spojení 
s připojovacím bodem, systému na měření 
tlaku plynu, zařízení ke zvyšování tlaku a 
kalibrovatelného měření musí nést 
provozovatel sítě a tyto náklady musí být 
socializovány mezi spotřebitele. Odchylky 
od této zásady jsou možné, pouze pokud se 
zařízení vyrábějící plyn z obnovitelných 
zdrojů energie nachází více než 15 km od 
nejbližšího dostupného plynovodního 
potrubí.
Provozovatelé přepravních a distribučních 
soustav rovněž poskytnou přednostní 
přístup k síťovému systému plynu, který 
byl vyrobený z obnovitelných zdrojů 
energie, jestliže plyn je slučitelný se 
síťovým systémem.

Or. en

Odůvodnění

Obdobný režim, jako je přednostní přístup obnovitelných zdrojů u elektřiny, by měl být 
koncipován pro plyn vyrobený z obnovitelných zdrojů.
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Pozměňovací návrh 108

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8d. Členské státy uloží provozovatelům 
přepravních a distribučních soustav na 
jejich území, aby zveřejnili požadavky na 
plyn z obnovitelných zdrojů energie pro 
integraci do sítě, na základě 
z transparentních a nediskriminačních 
standardů. Provozovatel sítě nese 
odpovědnost za odorizaci a za měření 
kvality plynu.

Or. en

Pozměňovací návrh 109

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8e. Členské státy poskytnou finanční 
pobídky k výstavbě a rozšíření sítí vytápění 
pro přenos tepla a chlazení 
z obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Zavádění obnovitelné energie velkého rozsahu ve vytápění a chlazení bude záviset na 
dostupnosti nezbytné infrastruktury dálkového vytápění a chlazení. Vnitrostátní, regionální a 
místní orgány hrají v tomto ohledu klíčovou úlohu.
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Pozměňovací návrh 110

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8f. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury dálkového 
vytápění s cílem přizpůsobit rozvoj
dálkového vytápění a chlazení zařízením 
na biomasu, solární a geotermální energii 
velkého rozsahu. Ve svých vnitrostátních 
akčních plánech posoudí nezbytnost 
budování nové infrastruktury s cílem 
usnadnit integraci kapacit centrálně 
vyrobeného obnovitelného vytápění a 
chlazení z obnovitelných zdrojů 
nezbytného k dosažení vnitrostátního cíle 
do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů velkého rozsahu bude záviset na 
dostupnosti nezbytné infrastruktury dálkového vytápění a chlazení. V tomto ohledu hrají 
rozhodující úlohu vnitrostátní, regionální a místní orgány.

Pozměňovací návrh 111

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8g. Členské státy zavedou povinné závazky 
a pobídky pro stávající sítě dálkového 
vytápění a chlazení a budování nových 
takových sítí s cílem usnadnit zavádění 
vytápění a chlazení z obnovitelných zdrojů 
energie.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby mimořádný potenciál biomasy, geotermální a solární potenciál pro vytápění 
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a chlazení byl řešen rychlejším způsobem v rámci stávající infrastruktury pro dálkové 
vytápění a chlazení, nebo budováním nové takové infrastruktury.

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Příloha I – písm. b - úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Závazné minimální průběžné cíle uvedené
v čl. 3 odst. 2 udávají tyto podíly energie 
z obnovitelných zdrojů:

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Příloha II

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha II – Normalizační pravidlo pro 
zohlednění elektřiny vyrobené z vodní 

energie

Příloha II –

A. Normalizační pravidlo pro zohlednění 
elektřiny vyrobené z vodní energie

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

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

QN(norm) = CN * 15/
14








 


N

Ni Ci
Qi QN(norm) = CN * 15/

14







 


N

Ni Ci
Qi



PR\722155CS.doc 77/85 PE405.949v01-00
Externí překlad

CS

kde kde

N je referenční rok; N je referenční rok;

QN(norm) je pro účely výpočtu 
normalizované množství elektřiny 
vyrobené ve všech vodních elektrárnách 
členského státu v roce N;

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;

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.

Ci je celkový instalovaný výkon všech 
elektráren členského státu v roce i, 
vyjádřený v MW.

B. Normalizační pravidlo pro zohlednění 
elektřiny vyrobené z větrné energie

Pro zohlednění elektřiny vyrobené 
z větrné energie v daném členském státě 
se použije následující 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. en

QN(norm)  = CN * 7/
6
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Odůvodnění

Stejně jako vodní, mohou i větrné zdroje vykazovat podstatné rozdíly v jednotlivých letech. 
Aby dvouleté závazné minimální průběžné cíle byly vyvážené, měl by být výkon větrných 
elektráren „normalizován“, s cílem učinit minimální průběžné cíle EU srovnatelné.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Vkročení do nového století obnovitelné energie

Tato zpráva je psána v okamžiku, kdy ceny ropy jsou přibližně 120 USD/barel a kdy vlády 
světa připravují kodaňskou konferenci ke klimatu v roce 2009. Světový energetický systém se 
nachází ve výrazné krizi, ale jak Jeremy Rifkin výmluvně uvádí – tato krizová situace může 
být rovněž spouštěcím mechanismem nových příležitostí – třetí průmyslové revoluce
prostřednictvím rozvoje technologií slunečního záření.

EU může mít v této revoluci vedoucí postavení v průmyslu při splnění tří podmínek, k nimž 
patří: vypracování této směrnice, učinění „porozumění zdrojům“ a obnovitelných zdrojů 
klíčovými aspekty naší budoucí strategie energetické a klimatické bezpečnosti a vytvoření 
rámcových podmínek pro čtyři projekty obnovitelné energie evropského zájmu, kterými jsou:

– strategické spojenectví s pokrokovými městy a regiony za účelem rozšíření nejrůznějších 
technologií uvedených ve zprávě pro Evropský parlament „21 technologií obnovitelných 
zdrojů pro 21. století“, zejména její části „budovy jako jedna velká elektrárna“

– koordinovaný přístup k získávání nesmírné pobřežní větrné energie a mořské energie 
v Severním a Baltském moři

– rámcový plán týkající se rozsáhlých renovací měst ve střední a východní Evropě 
(stavebního fondu, systémů dálkového vytápění, veřejné dopravy) ve spojení s jejich 
postupným přechodem na využití značného potenciálu biomasy

– partnerství se zeměmi středomořského regionu v otázkách energetické účinnosti 
a solárních tepelných elektráren a větrných elektráren.

Tyto čtyři projekty musí být upřednostněny v rámci iniciativy transevropské sítě (TEN) –
přezkum energetické infrastruktury a ve financování Evropskou unií (strukturálních fondech, 
EIB, .....

Někteří možná namítnou, že taková strategie představuje příliš vysoké náklady pro 
hospodářství EU. Tyto hlasy však často podceňují budoucí cenu ropy a neberou ohled na 
nedávné vědecké poznatky týkající se značných nepřímých výhod, které by přineslo rychlé 
zavedení obnovitelné energie, jako jsou nižší ceny na energetických burzách prostřednictvím 
efektu výhodné objednávky (Bode & Groscurth – 2006 (1 & 2); Sensfuß.– 2008 (3)).

Názor zpravodaje týkající se návrhu Komise

Návrh je příznivě přijímán vzhledem ke způsobu, jakým byly stanoveny cíle, tj. vzhledem 
k závazné povaze cílů na úrovni EU i na vnitrostátní úrovni, a dále proto, že je konečně
zahrnuto odvětví vytápění a chlazení. Dobré jsou také návrhy týkající se snížení 
administrativního zatížení u investic do obnovitelné energie a v otázkách souvisejících 
s distribuční soustavou.
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Nejslabšími místy návrhu je jednoznačně oblast zvaná „goO“ (záruky původu) a oblast 
agropaliv.

Zpravodaj navrhuje tyto zásadní skutečnosti a změny:

1) Krok za krokem k cíli 20 % – posilování povahy cílů

Na jarní vrcholné schůzce v roce 2007 27 hlav států jasně zdůraznilo závaznou povahu svého 
závazku dosáhnout cíle 20 % obnovitelné energie. Navrhujeme tuto skutečnost stanovit ještě 
jasněji posílením závazné povahy cíle do roku 2020 a průběžných cílů. Kromě toho žádáme 
Komisi, aby zavedla režim, jehož prostřednictvím budou finančně zvýhodněny členské státy, 
které přesáhnou své cíle, a naopak budou sankcionovány ty státy, které cílů nedosáhnou. 

2) Podstata vnitrostátních rámců: klíčová úloha vnitrostátních akčních plánů 
obnovitelné energie

Úspěch úsilí EU o využívání obnovitelných druhů energie se v současnosti opírá o malý počet 
zemí, které zavedly účinnou politiku. Úspěch nové směrnice bude záležet na rozšíření těchto 
pozitivních zkušeností do všech zemí EU. Rychlé rozšíření obnovitelných druhů energie 
vyžaduje dobře propracované vnitrostátní rámce, zahrnující možné analýzy, spolehlivé režimy 
podpory, plánování, přístup k infrastruktuře, ale také měkké faktory, jako jsou vhodné 
schvalovací postupy a soubor znalostí/dovedností. 

Zneklidňující výsledky vnitrostátních akčních plánů energetické účinnosti, jejichž příčinou 
bylo do značné míry volné znění příslušné směrnice, jsou důkazem toho, jaký význam mají 
v akčních plánech podrobné a ambiciózní návrhy, které jsou zakotveny ve znění směrnice a 
jejím prostřednictvím posíleny. Komise získá pravomoc odmítnout špatně koncipované 
vnitrostátní akční plány pro obnovitelnou energii.

3) Účinná flexibilita namísto právní nejistoty a neočekávané zisky

Jelikož vlády mají závazek dosáhnout své vnitrostátní cíle a vzhledem k tomu, že cíl bude 
splněn převážně prostřednictvím úsilí na vnitrostátní úrovni, musí být přednostně umožněno 
vládám, aby si udržely kontrolu nad svými vnitrostátními režimy podpory. Právní nejistota 
založená na nástrojích flexibility, kterou zavádí znění navržené Komisí svou zmatečnou a 
složitou novou koncepcí záruk původu, byla důkladně analyzována řadou právních expertů 
(Neuhoff a kol. 2008 (4); EFET otevřený dopis (5)).

Trojí funkce udělená zárukám původu v článku 8 – zveřejňování, podpora účtování/obchodu a 
započítávání k dosažení cíle – vytváří právní obtíže a oslabuje vnitrostátní režimy podpory 
vytvářením povinného dobra, na které se nemůže obchod omezit, jak to uvádí článek 9, aniž 
by nebyla omezována základní práva, jak je zaručuje Smlouva o EU, zejména její články 28 a 
30. Tyto právní nejistoty by mohly případně být příčinou významných nejistot u investorů.

Koncepce upřednostňovaná velkými výrobci energie (např. EURELECTRIC) a obchodníci 
s elektřinou (EFET) a spočívající v zavedení právní jistoty vytvořením celoevropského trhu 
s osvědčeními o obnovitelné energii, není cestou vpřed. Takový režim by nejenom oslabil 
stávající vnitrostátní režimy podpory, ale vytvořil by rovněž potenciálně 30 miliard EUR jako 
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neočekávané zisky, plynoucí obchodníkům a výrobcům (z posunu od režimů podpory 
průměrných cen v závislosti na konkrétní technologii k okrajovému trhu, kde by nejdražší 
okrajové osvědčení o obnovitelné energii stanovilo cenu. To by značně přesahovalo 
potenciálních 8 miliard EUR jako „přínos z flexibility“, které definovala Komise v posouzení 
dopadu. Přístup spočívající v celoevropském trhu s osvědčeními byl odmítnut řadou vědců 
(Ragwitz, 2008 (6)), spotřebitelů (např. German Chemical Industry) a také mnoha vládami 
(např. Polskem, Německem, Španělskem, Řeckem, Francií,...).

Řešením tohoto právního problému je oddělení tří funkcí daných zárukám původu.

– Záruky původu by se měly omezit na svou původní funkci, kterou je „zveřejnění“, jak to 
předpokládala směrnice o obnovitelných zdrojích energie z roku 2001, a na označování zelené 
elektřiny (vnitřní trh s elektřinou). Systém je zapotřebí zdokonalit s cílem vyloučit „dvojí 
obchodování“ se zárukami původu a zabezpečit „přidanou hodnotu“ nákupů zelené energie na 
základě dobrovolnosti. Klamání zákazníků umožněním toho, aby levná elektřina z existujících 
vodních elektráren byla „přebalena“ za zelenou energii, a podsouvání přidané hodnoty 
zákazníkům, a tím vyžadování prémie k ceně, musí skončit,

– Započítání k dosažení cíle se nesmí uskutečňovat prostřednictvím záruk původu, ale na 
základě ověřených údajů EUROSTAT. Včasná dostupnost a podrobné údaje budou významně 
posíleny nedávnou dohodou o novém nařízení EU o provádění statistiky v energetice,

– Osvědčení o započítání přenosu budou zavedena pro ty vlády, které si přejí získat flexibilitu 
převody mezi společnostmi a v rámci společných projektů. Tato osvědčení o započítání 
přenosu nabízejí stejné možnosti jako znění Komise, avšak bez právních nejistot.

4) Vytvoření dodatečných flexibilit k dosažení cílů

Režimy flexibility uvedené v této směrnici by neměly být dále rozšiřovány. Vlády by měly 
mít možnost spolupracovat prostřednictvím výměn objemů obnovitelné energie na základě 
statistiky v energetice, neboť je to jednodušší, použitelnější, vede to k nižším nákladům na 
transakce a lze to rozšířit na všechny technologie obnovitelné energie. Dvě nebo více vlád 
mohou vytvořit regionálně integrované trhy s obnovitelnou energií prostřednictvím sdílení 
svých cílů a režimů podpory. 

Dovozy elektřiny ze třetích zemí by měly být možné na základě fyzických výměn a měly by 
záviset na konkrétních vnitrostátních politických cílech obnovitelné energie a politiky 
energetické účinnosti prodávajících zemí. Vytváření režimu dovozu elektřiny vyrobené 
z vodních nebo větrných zdrojů do EU, zatímco budou budovány elektrárny na uhlí 
v sousedních zemích s cílem naplnit jejich poptávku by neposloužilo ani klimatu EU ani 
bezpečnosti politiky dodávek. Ustanovení směrnice se použijí rovněž pro Norsko, Island 
a Lichtenštejnsko jako země EHP.

A nakonec je zapotřebí připomenout, že největším a nejlevnějším nástrojem „flexibility“ jsou 
pro členské státy vnitrostátní opatření na úsporu energie v budovách, dopravě, průmyslu 
a spotřebě elektřiny. Vlády by měly propojit své vnitrostátní politiky účinnosti a obnovitelné 
energie.
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5) Rozvoj infrastruktur a přednostní přístup k nim jsou klíčové pro obnovitelné druhy 
energie

Vítáme návrh Komise zaručit přednostní přístup a uvolňování pro energii z obnovitelných 
zdrojů. Tento návrh se musí rozšířit na oblast zemního plynu, s cílem upřednostnit vstup 
bioplynu do přepravního potrubí.

Směrnice musí řešit významné otázky diskriminace vůči investorům do obnovitelné energie, 
resocializace nákladů na úpravy distribuční soustavy pro obnovitelnou energii. S cílem využít 
značný potenciál pobřežní a mimopobřežní větrné energie a přebírání energie od 
integrovaných výrobců obnovitelné energie je zapotřebí přizpůsobit a rozšířit infrastrukturu 
distribuční soustavy. Jedná se o součást našeho budoucího energetického systému. Proč by 
měly tyto náklady nést výhradně investoři do obnovitelné energie, zatímco v šedesátých, 
sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století nebyla nákladná infrastruktura 
distribuční soustavy u velkých centralizovaných systémů hrazena energetickými 
společnostmi?

Rozvoj vytápění a chlazení z obnovitelné energie bude záviset na dvou infrastrukturách, jimiž 
jsou systémy dálkového vytápění a budovy. Značný potenciál velkého rozsahu u biomasy, 
geotermální a solární energie bude záviset na rozšíření systémů vytápění a chlazení. Musí se 
stát hlavním důrazem této směrnice. Pojem rozvoje infrastruktury by měl být rozšířen také na 
budovy. Rozhraní mezi stavebními materiály, decentralizovanou výrobou energie 
z obnovitelných zdrojů na základě solární energie a na základě biomasy, inteligentními měřiči 
a distribuční soustavou vyvolá změnu v pojetí budov, které budou nadále nahlíženy jako 
vlastní elektrárny. Přísné požadavky na kodexy budov tento vývoj urychlí. Střechy veřejných 
budov by měly být zpřístupněny nezávislým investorům pro zařízení obnovitelné energie.

6) Inovace v organizaci namísto byrokracie

Investicím často brání nadbytečné a přehnaně byrokratické postupy. Na základě pozitivních 
zkušeností s „jedním kontaktním místem“ v jiných oblastech tvorby politik by vlády měly 
zřídit koordinační úřady pro schvalování, zejména pro zařízení velkého rozsahu na výrobu 
energie z větrných zdrojů a z biomasy. Měla by být zavedena maximální lhůta pro udělení 
povolení. Decentralizované menší investice do obnovitelné energie by již neměly podléhat 
náročnému schvalování, ale měly by spadat do ohlašovacího režimu.

7) Od špatně koncipovaných agropaliv k politice udržitelného využívání energie 
z biomasy

Zpravodaj se domnívá, že existuje množství poznatků, na jejichž základě by měl být snížen 
závazný 10% cíl pro paliva z obnovitelných zdrojů energie. Důraz na paliva z biomasy by měl 
být spíše kvalitativní než čistě kvantitativní. Zavedením ambiciózních a dynamických kritérií 
udržitelnosti by se mělo využívání biomasy soustředit na neproblematické oblasti – tzv. „go“-
kategorie a na ty konverzní technologie, jako je bioplyn a biomasa pro výrobu elektřiny 
a vytápění, které mají mnohem větší účinnost, než první a druhá generace paliv z biomasy. 
Tato politika bude mít výhodu, že usnadní a zlevní dosažení 20% celkového cíle.

Potřebujeme jasnou hierarchii pro využívání biomasy pro výrobu energie:
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A) vymezit kategorie „go“
Převážná část využívání biomasy není problematická a bylo by možné ji označit za 
„go-kategorii“ s cílem přilákat nezbytné investice. Jednalo by se zejména o:
– biomasu z odpadových vod (organickou frakci z domácností a průmyslu)
– rezidua (v zemědělství, rybolovu a lesnictví)
– používání degradované půdy, dvojí použití půdy, jako je biologická 

rozmanitost/záplavy nebo režimy řízení lesních požárů a
– nové nepotravinové/nekrmné suroviny, jako například řasy.

B) vymezit kategorie „no-go“
Omezení toho, aby si navzájem konkurovaly energie a potraviny/krmivo, lze 
dosáhnout pouze prostřednictvím vymezení jiné než „go“ kategorie, kategorie “no-
go“, například agropaliva. Vzhledem k celosvětové situaci v potravinách bude 
požadováno úplné či částečné omezení využití orné půdy pro výrobu energie. Úroveň 
využití bude každoročně stanovena Komisí EU po konzultaci s příslušnými 
odpovědnými organizacemi, jako je FAO, UNDP a Světový potravinový program.

C) vymezit oblasti „no-go“
Oblasti „no-go“ jsou určeny přímo pro nevyužívání. Ochranu půdy s biodiverzitou či 
kulturní hodnotou lze dosáhnout pouze prostřednictvím přísného režimu ochrany. Za 
tímto účelem bude nutné vyvinout úsilí mimo rámec této směrnice k posílení 
mezinárodní shody v otázce biodiverzity a návrhů na zastavení odlesňování na 
globální úrovni.

D) vymezit přísná kritéria udržitelnosti

Soubor kritérií udržitelnosti je třeba posílit zejména takto:

- Měl by být zavedena dynamická mezní hodnota emisí skleníkových plynů, která 
by měla usilovat alespoň o 55 až 60 % úspor, ve spojení se systémem, který 
vytvoří finanční pobídky k nejlepšímu výkonu paliv s emisemi skleníkových 
plynů, jak je například navržen například ve směrnici o jakosti paliva. Součástí 
této metodiky budou rovněž nepřímé změny využití půdy. 

- Minimální požadavky na osvědčené zemědělské postupy by měly být konkrétnější, 
než je navrhovaný režim vzájemné závislosti (zejména pokud jde o vodu, pesticidy 
a používání hnojiv). Návrh Komise na použití stávajícího režimu vzájemné 
závislosti je příliš obecný pro použití v případě dovozu ze třetích zemí a vytváří 
konkurenční nevýhodu pro zemědělce v EU. 

- sociální kritéria na ochranu např. malých farmářů v zemích třetího světa.

Podrobnosti týkající se kritérií udržitelnosti budou určeny v těsné spolupráci s panem 
Wijkmanem (EPP), navrhovatelem stanoviska výboru ENVI k obnovitelné energii, a panem 
Corbey (PSE), zpravodajem pro směrnici o jakosti paliv (výbor ENVI).
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