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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ 

Tento návrh se především zaměřuje na obavy občanů vyjadřované prostřednictvím petic 

týkajících se energie z obnovitelných zdrojů.  

Přístup použitý v tomto návrhu podporuje celkový rámec pro energii z obnovitelných zdrojů 

koncipovaný tak, aby bylo dosaženo cílů pro rok 2030 s ohledem na reálné dosažení 

dlouhodobých cílů pro rok 2050, konkrétně dosažení cíle 100% podílu energie 

z obnovitelných zdrojů v roce 2050. 

Navržený cíl podílu obnovitelné energie v Unii stanovený Komisí ve výši nejméně 27 % 

do roku 2030 je na nižší úrovni, než je potenciál EU. Odhady ukazují, že v roce 2030 je 

potenciálně možné dosáhnout 45% podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové konečné 

spotřebě energie v EU. S přihlédnutím k tomu, že EU musí dosáhnout současného cíle pro 

podíl energie z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie stanoveného v hodnotě 20 %, což 

závisí na právně závazných vnitrostátních cílech stanovených do roku 2020, cíl stanovený ve 

výši 35 % v roce 2030, jak je uveden v tomto návrhu, by každopádně znamenal velmi výrazné 

zlepšení.  Toto úsilí je nutné proto, aby byla Unie schopna se reálně posunout ke splnění 

dlouhodobých cílů pro rok 2050. 

 

Navíc tento návrh uvádí, že politiky zaměřené na podporu energie z obnovitelných zdrojů by 

měly doplňovat a účinně posilovat celkovou činnost Unie zaměřenou na řešení energetické 

chudoby a snížení zranitelnosti spotřebitelů, neboť energetická chudoba postihuje 11 % 

obyvatelstva EU. Tyto údaje, které vyplývají z četných studií, jasně ukazují, že značný rozsah 

tohoto problému je způsoben stoupajícími cenami energií, vyšším počtem rodin s nízkými 

příjmy a špatnou energetickou účinností jejich bydlení. 

 

Tento návrh má za cíl obnovení vnitrostátních závazných cílů. Výhled závazných cílů 

v oblasti energie z obnovitelných zdrojů na úrovni členských států je v souladu s názory již 

vyjádřenými Evropským parlamentem v jeho nedávných usneseních. Výhled rámce pro 

energii z obnovitelných zdrojů by rovněž významně přispěl ke zvýšení stability politického 

rámce a ke snížení rizik spojených s investicemi do obnovitelných zdrojů energie. Kromě 

toho Komise ve svém hodnocení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES ze dne 

30. listopadu 2016, které provedla v rámci iniciativy REFIT, uvádí, že v mnoha členských 

státech jsou vnitrostátní závazné cíle nejdůležitějším hybatelem politiky zaměřené na 

obnovitelné zdroje a příslušné investice. 

 

Definice energie z obnovitelných zdrojů jako evropského společného výdobytku, obsažená 

v tomto návrhu, by měla nasměrovat všechna regulační opatření na docílení především 

demokratických a sociálních cílů spíše než zisků. Rovněž tak účelem ustanovení o finanční 

podpoře zahrnutých do tohoto návrhu, především zaměřených na samospotřebitele energie 

z obnovitelných zdrojů, komunity obnovitelné energie a nízkopříjmové domácnosti, které čelí 

riziku energetické chudoby, je zajistit, aby transformace energetiky vyústila v demokratický a 

decentralizovanější energetický systém, z nějž bude mít prospěch společnost jako celek, 

zvýšit aktivní zapojení občanů, domácností a místních společenství a rovněž chránit 

nejzranitelnější skupiny. 

 

Mnoho zúčastněných stran kritizovalo velmi úzké meze stanovené v pravidlech pro státní 

podporu. Proto je v tomto návrhu uvedené, aby byla v co největší možné míře vyňata podpora 

elektřiny z obnovitelných zdrojů z pravidel pro státní podporu, s cílem prosazovat rozvoj a 
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pronikání obnovitelných zdrojů po celé EU, zejména u projektů realizovaných 

samospotřebiteli energie z obnovitelných zdrojů a komunitami obnovitelné energie. 

 

Retroaktivní změny politik režimů podpory obnovitelných zdrojů vedou k výraznému zvýšení 

vnímaných rizik u rozvoje projektů v odvětví energie z obnovitelných zdrojů, a z politického 

a hospodářského hlediska je třeba se jim vyhnout. Ze studií rovněž vyplývá, že zachování 

stabilního a transparentního rámce je pro úspěšný a účinný rozvoj projektů energie 

z obnovitelných zdrojů zásadní. Z toho důvodu se tento návrh zaměřuje na zamezení 

jakýmkoli retroaktivním změnám, čímž se zajistí, že režimy podpory budou stabilní. Jsou 

uvedena ustanovení, která vyjasňují, že revize jakéhokoli režimu podpory poskytované 

projektům energie z obnovitelných zdrojů musí být předmětem transparentního a inkluzivního 

procesu veřejných konzultací a zaměřena jen na to, aby se zlepšil právní základ, jehož cílem 

je zajistit dosažení závazných cílů v oblasti energie z obnovitelných zdrojů na úrovni EU a 

jednotlivých členských států. 

 

Jelikož energie z obnovitelných zdrojů musí být považována za prioritu, obsahuje tento návrh 

ustanovení o přednostním nasazení a přednostním přístupu, které by měly vycházet ze 

stávajícího právního rámce. Hodnocení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/28/ES 

ze dne 30. listopadu 2016, které Komise provedla v rámci iniciativy REFIT, rovněž uvádí, že 

zavedení ustanovení o přednostním nasazení a přednostním přístupu pro elektřinu 

z obnovitelných zdrojů účinně podpořilo upřednostnění obnovitelných zdrojů elektřiny, 

v rámci podpory ekonomiky projektů obnovitelných zdrojů a přispění k pokroku vůči cílům 

na úrovni členských států.  

 

Stále ještě existují vnitrostátní subvence v oblasti fosilních paliv. Tento aspekt je jednoznačně 

v rozporu s činností EU na podporu energie z obnovitelných zdrojů s ohledem na dosažení 

jejích cílů do roku 2030 a 2050. Proto se v tomto návrhu požaduje zrušení všech režimů 

podpory a všech opatření, které přímo nebo nepřímo podporují používání znečišťujících 

zdrojů. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 

Petiční výbor vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný výbor, 

aby zohlednil následující pozměňovací návrhy: 

Pozměňovací návrh  1 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(2) Podpora obnovitelných forem 

energie je jedním z cílů energetické 

politiky Unie. Důležitou součástí balíčku 

opatření, která jsou zapotřebí ke snižování 

emisí skleníkových plynů a ke 

splnění Pařížské dohody o změně klimatu 

a rámce Unie v oblasti energetiky a klimatu 

(2) Podpora obnovitelných forem 

energie je jedním z cílů energetické 

politiky Unie. Důležitou součástí balíčku 

opatření, která jsou zapotřebí ke snižování 

emisí skleníkových plynů a ke splnění 

Pařížské dohody o změně klimatu a rámce 

Unie v oblasti energetiky a klimatu pro rok 
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pro rok 2030, včetně závazného cíle snížit 

v Unii do roku 2030 emise nejméně o 40 % 

pod úroveň roku 1990, je větší využívání 

energie z obnovitelných zdrojů spolu s 

úsporami energie a zvýšením energetické 

účinnosti . Má také důležitou roli při 

podpoře zabezpečení dodávek energií, 

technologického vývoje a inovací a při 

poskytování příležitostí k zaměstnání a 

regionálnímu rozvoji, zejména ve 

venkovských a izolovaných oblastech nebo 

regionech s nízkou hustotou obyvatelstva . 

2030, včetně závazného cíle snížit v Unii 

do roku 2030 emise nejméně o 40 % pod 

úroveň roku 1990, je větší využívání 

energie z obnovitelných zdrojů spolu 

s úsporami energie a zvýšením energetické 

účinnosti. Má také důležitou roli při 

podpoře zabezpečení dodávek energií, 

technologického vývoje a inovací a při 

poskytování příležitostí k zaměstnání a 

udržitelnému rozvoji na regionální a 

místní úrovni, zejména ve venkovských a 

izolovaných oblastech, ostrovních 

oblastech nebo regionech s nízkou 

hustotou obyvatelstva, které mají nízké 

příjmy. 

Odůvodnění 

Mezi přínosy projektů zaměřených na energii z obnovitelných zdrojů patří nižší výdaje na 

fosilní paliva a tvorba zelených pracovních míst, což přispívá hlavně k udržitelnému místnímu 

rozvoji. Obavy, které občané vyjadřují prostřednictvím petic ohledně energie z obnovitelných 

zdrojů, se často týkají místních problémů. 

 

Pozměňovací návrh  2 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(3) Zejména intenzivnější vývoj lepších 

technologií, pobídky k využívání a 

rozšiřování veřejné dopravy, využívání 

energeticky účinných technologií 

a podpora využívání energie z 

obnovitelných zdrojů v odvětvích 

elektrické energie, vytápění a chlazení i 

v odvětví dopravy jsou velmi účinnými 

nástroji , spolu s opatřeními pro zvýšení 

energetické účinnosti , pro snížení emisí 

skleníkových plynů v Unii a 

závislosti Unie na dovážené ropě a plynu . 

(3) Zejména intenzivnější vývoj lepších 

technologií, pobídky k využívání a 

rozšiřování veřejné dopravy, využívání 

energeticky účinných technologií 

a podpora využívání energie 

z obnovitelných zdrojů v odvětvích 

elektrické energie, vytápění a chlazení i 

v odvětví dopravy jsou, spolu s opatřeními 

pro zvýšení energetické účinnosti, velmi 

účinnými nástroji pro snížení emisí 

skleníkových plynů v Unii a 

závislosti Unie na dováženém uhlí, ropě a 

plynu. 

Odůvodnění 

Závislost na dováženém uhlí vyvolává obavy a tato skutečnost by měla být uvedena v bodu 

odůvodnění. 
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Pozměňovací návrh  3 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(6) Evropský parlament ve svých 

usneseních „Rámec politiky pro klima a 

energetiku do roku 2030“ a „Pokrok v 

oblasti energie z obnovitelných zdrojů“ 
prosazoval závazný cíl Unie pro rok 2030 

ve výši alespoň 30 % celkové konečné 

spotřeby energie z obnovitelných zdrojů, 

přičemž zdůraznil, že tohoto cíle by mělo 

být dosaženo prostřednictvím jednotlivých 

národních cílů s ohledem na individuální 

situaci a potenciál každého členského státu. 

(6) Evropský parlament ve svém 

usnesení ze dne 5. února 2014 „Rámec 

politiky pro klima a energetiku do roku 

2030“1 prosazoval závazný cíl Unie pro 

rok 2030 ve výši alespoň 30 % celkové 

konečné spotřeby energie z obnovitelných 

zdrojů, přičemž zdůraznil, že tohoto cíle by 

mělo být dosaženo prostřednictvím 

jednotlivých národních cílů s ohledem na 

individuální situaci a potenciál každého 

členského státu. Ve svém usnesení ze dne 

23. června 2016 „Pokrok v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů“1b navíc 

Parlament naléhavě Komisi žádal, aby 

zajistila plné provedení směrnice, která 

stanoví cíle pro obnovitelné zdroje energie 

do roku 2020, a aby předložila ambiciózní 

legislativní rámec pro období po roce 

2020, a současně zdůraznil nutnost 

stabilního dlouhodobého regulačního 

rámce, včetně unijních a národních cílů 

pro obnovitelné zdroje energie 

odpovídajících nejúčinnější cestě Unie ke 

splnění jejích dlouhodobých cílů v oblasti 

klimatu (do roku 2050). 

 _________________ 

 1a  Přijaté texty, P7_TA(2014)0094. 

 1b Přijaté texty, P8_TA(2016)0292. 

Odůvodnění 

Je nezbytné více zdůraznit postoj Evropského parlamentu k politikám v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů a energetiky, jak byl definován v jeho usneseních. 

 

Pozměňovací návrh  4 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 a (nový) 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6a) Vzhledem k tomu, že energetická 

chudoba postihuje přibližně 11 % 

obyvatelstva Unie, musí hrát politiky 

zaměřené na podporu energie 

z obnovitelných zdrojů v tomto ohledu 

významnou úlohu a musí být koncipovány 

tak, aby se zaměřily zejména na 

domácnosti s nízkými příjmy a aby účinně 

posílily celkovou činnost Unie usilující 

o řešení energetické chudoby a 

zranitelnosti spotřebitelů. 

Odůvodnění 

Tyto údaje vyplývají ze studie o stavu energetické chudoby v Evropě a způsobech jejího 

potírání, kterou zveřejnila Evropská komise, a z novější studie z března 2017 zveřejněné 

Evropskou sítí pro boj proti chudobě (EAPN) a Evropskou unií veřejné služby (EPSU). Obě 

studie jasně ukazují, že tento problém je ve značné míře způsoben stoupajícími cenami 

energií, vyšším počtem domácností s nízkými příjmy a vysokou energetickou náročností jejich 

domovů. Vzhledem k obrovskému dopadu tohoto problému na evropské občany jsem rozhodně 

přesvědčena o tom, že je nutné do návrhu doplnit tento bod odůvodnění. 

Pozměňovací návrh  5 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 6 b (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (6b) Energie z obnovitelných zdrojů by 

měla být chápána jako společný evropský 

výdobytek, který slouží občanům, ať už 

jednotlivcům, domácnostem, družstvům 

nebo místním komunitám. Měly by být 

proto zahájeny iniciativy usilující o větší 

zapojení občanů tím, že bude zvyšována 

jejich informovanost, že budou vybízeni 

k výběru některé formy energie 

z obnovitelných zdrojů a že jim bude 

zajištěn zásadní hlas v rozhodovacím 

procesu, zejména na místní a regionální 

úrovni. Unie a členské státy by měly 

zajistit dostupnost cenově přijatelných 

technologií využívajících obnovitelné 

zdroje energie a v zájmu podpory energie 

z obnovitelných zdrojů poskytnout 
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spotřebitelům záruky pro dostupnost 

zdroje energie a zjednodušit příslušné 

administrativní postupy. Unie a členské 

státy by měly pro energie z obnovitelných 

zdrojů zavést zvláštní opatření, aby 

věrohodně a důsledně zajistily co největší 

sociální spravedlnost. 

Odůvodnění 

Definice energie z obnovitelných zdrojů jako společného evropského výdobytku by měla 

nasměrovat všechna regulační rozhodnutí tak, aby usilovala především o dosažení 

demokratických a sociálních cílů spíše než zisků. 

 

 

Pozměňovací návrh  6 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 7 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(7) Je proto vhodné stanovit závazný 

cíl na úrovni Unie ve výši alespoň 27% 

podílu energie z obnovitelných zdrojů. 

Členské státy by měly definovat svůj 

příspěvek k dosažení tohoto cíle ve svých 

integrovaných vnitrostátních plánech v 

oblasti energetiky a klimatu 

prostřednictvím procesu správy 

stanoveného v nařízení [o správě]. 

(7) Je proto vhodné stanovit závazný 

cíl na úrovni Unie ve výši alespoň 35 % 

podílu energie z obnovitelných zdrojů. 

Členské státy by měly definovat svůj 

příspěvek k dosažení tohoto cíle ve svých 

integrovaných vnitrostátních plánech v 

oblasti energetiky a klimatu 

prostřednictvím procesu správy 

stanoveného v nařízení (EU) …/… [o 

správě]. 

Odůvodnění 

V petici č. 0829/2013 se uvádí, že větrné elektrárny jsou účinnější než elektrárny tepelné, 

a toto tvrzení v ní je podepřeno výpočtem nákladů v porovnání s produkcí energie. Na základě 

těchto skutečností by měl být cíl Unie, pokud jde o podíl energie z obnovitelných zdrojů 

spotřebované v Unii, stanoven na alespoň 35%, aby se snížily konečné náklady na výrobu 

energie. 

 

Pozměňovací návrh  7 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 8 



 

AD\1135872CS.docx 9/44 PE597.694v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(8) Stanovení závazného cíle v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů pro rok 

2030 na úrovni Unie by nadále motivovalo 

k rozvoji technologií vytvářejících 

obnovitelnou energii a poskytlo by jistotu 

investorům. Cíl definovaný na úrovni Unie 

by členským státům ponechal větší 

flexibilitu k tomu, aby splnily své cíle v 

oblasti snižování emisí skleníkových plynů 

nákladově nejefektivnějším způsobem 

podle své konkrétní situace, skladby zdrojů 

energie a kapacity k výrobě energie z 

obnovitelných zdrojů. 

(8) Stanovení zastřešujícího závazného 

cíle pro energii z obnovitelných zdrojů pro 

rok 2030 na úrovni Unie, který by měl být 

splněn členskými státy jak individuálně, 

tak společně prostřednictvím závazných 

národních cílů, by nadále motivovalo k 

rozvoji technologií vytvářejících 

obnovitelnou energii a poskytlo by jistotu 

investorům. Cíl definovaný na úrovni Unie, 

který by doprovázely závazné národní cíle 

jednotlivých členských států, by členským 

státům pomohl lépe určit, jak mohou 

splnit své cíle v oblasti snižování emisí 

skleníkových plynů nákladově 

nejefektivnějším způsobem podle své 

konkrétní situace, skladby zdrojů energie a 

kapacity k výrobě energie z obnovitelných 

zdrojů. 

Odůvodnění 

Výhled vnitrostátních závazných cílů pro energii z obnovitelných zdrojů do roku 2030 je 

v souladu s názory vyjádřenými Evropským parlamentem v jeho nedávných usneseních. Tento 

výhled by rovněž významně přispěl ke zvýšení stability politického rámce a ke snížení rizik 

spojených s investicemi do obnovitelných zdrojů energie. Komise ve svém hodnocení směrnice 

2009/28/ES, které provedla v rámci iniciativy REFIT, dospěla k závěru, že v mnoha členských 

státech jsou národní závazné cíle nejdůležitějším hybatelem politiky zaměřené na obnovitelné 

zdroje a příslušných investic. 

Pozměňovací návrh   8 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 10 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(10) Pokud podíl obnovitelných zdrojů 

na úrovni Unie nebude odpovídat plánu 

Unie na dosažení cíle v oblasti energie z 

obnovitelných zdrojů ve výši alespoň 27 

%, měly by členské státy přijmout 

dodatečná opatření. Jak stanoví nařízení [o 

správě], pokud Komise při posouzení 

integrovaných vnitrostátních plánů v 

oblasti energetiky a klimatu zjistí 

nedostatečnou míru ambicí, může přijmout 

(10) Pokud podíl obnovitelných zdrojů 

na úrovni Unie nebude odpovídat plánu 

Unie na dosažení cíle v oblasti energie z 

obnovitelných zdrojů ve výši alespoň 

35 %, měly by členské státy přijmout 

dodatečná opatření. Jak stanoví nařízení  

(EU) …/… [o správě], pokud Komise při 

posouzení integrovaných vnitrostátních 

plánů v oblasti energetiky a klimatu zjistí 

nedostatečnou míru ambicí, může přijmout 
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opatření na úrovni Unie zajišťující 

dosažení uvedeného cíle. Pokud Komise 

při posuzování zpráv o pokroku týkajících 

se integrovaných vnitrostátních plánů v 

oblasti energetiky a klimatu zjistí 

nedostatečnou míru plnění, měly by 

členské státy provést opatření stanovená v 

nařízení [o správě], která jim dávají 

dostatečnou flexibilitu k výběru. 

opatření na úrovni Unie zajišťující 

dosažení uvedeného cíle. Pokud Komise 

při posuzování zpráv o pokroku týkajících 

se integrovaných vnitrostátních plánů 

v oblasti energetiky a klimatu zjistí 

nedostatečnou míru plnění, měly by 

členské státy provést opatření stanovená 

v nařízení  (EU) …/… [o správě], která jim 

dávají dostatečnou flexibilitu k výběru. 

Odůvodnění 

V petici č. 0829/2013 se uvádí, že větrné elektrárny jsou účinnější než elektrárny tepelné, 

a toto tvrzení v ní je podepřeno výpočtem nákladů v porovnání s produkcí energie. Na základě 

těchto skutečností by měl být cíl Unie, pokud jde o podíl energie z obnovitelných zdrojů 

spotřebované v Unii, stanoven na alespoň 35%, aby se snížily konečné náklady na výrobu 

energie. 

 

 

Pozměňovací návrh  9 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 11 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(11) Za účelem podpory ambiciózních 

příspěvků členských států ke splnění cíle 

Unie by měl být vytvořen finanční rámec 

usnadňující investice do projektů v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů v 

uvedených členských státech, a to rovněž 

za využití finančních nástrojů. 

(11) Za účelem podpory ambiciózních 

příspěvků členských států ke splnění cíle 

Unie by měl být vytvořen finanční rámec 

usnadňující investice do projektů v oblasti 

energie z obnovitelných zdrojů ve všech 

členských státech, a to rovněž za využití 

finančních nástrojů, režimů podpory a 

úpravy pravidel pro státní podporu, která 

by se zaměřila především na podporu 

samospotřebitelů energie z obnovitelných 

zdrojů a komunit obnovitelné energie 

a tak zajistila, aby transformace 

energetiky vyústila v demokratický a 

decentralizovanější energetický systém, 

z nějž má prospěch společnost jako celek, 

který zvyšuje aktivní zapojení občanů, 

domácností a místních komunit a rovněž 

účinně chrání nejzranitelnější skupiny 

ohrožené energetickou chudobou. 
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Odůvodnění 

Má-li být dosaženo demokratických, sociálních a environmentálních cílů, měla by se finanční 

podpora zaměřit především na samospotřebitele energie z obnovitelných zdrojů, komunity 

obnovitelné energie a domácnosti s nízkými příjmy, kterým hrozí energetické chudoba. 

 

Pozměňovací návrh  10 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 15 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(15) Jako účinný způsob podpory 

zavádění energie z obnovitelných zdrojů se 

ukázaly režimy podpory. Pokud se členské 

státy rozhodnou režimy podpory zavést, 

měla by být podpora poskytována 

způsobem, který bude co nejméně 

narušovat fungování trhů s elektřinou. 

Stále více členských států za tímto účelem 

přiděluje podporu způsobem, kdy je 

podpora poskytována navíc k tržním 

příjmům. 

(15) Jako účinný způsob podpory 

zavádění energie z obnovitelných zdrojů se 

ukázaly režimy podpory. Pokud se členské 

státy rozhodnou režimy podpory zavést, 

měla by být podpora poskytována tak, aby 

se zaměřovala zejména na domácnosti 

s nízkými příjmy trpící energetickou 

chudobou, samospotřebitele energie 

z obnovitelných zdrojů a komunity 

obnovitelné energie. Stále více členských 

států za tímto účelem přiděluje podporu 

způsobem, kdy je podpora poskytována 

navíc k tržním příjmům. 

Odůvodnění 

Režimy podpory pro elektřinu vyráběnou z obnovitelných zdrojů by měly být koncipovány tak, 

aby se dosáhlo především demokratických, sociálních a environmentálních cílů. Tento 

pozměňovací návrh je nedílně provázán s vnitřní logikou celého návrhu. 

 

Pozměňovací návrh  11 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 17 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(17) Otevření režimů podpory 

přeshraniční účasti omezuje negativní 

dopady na vnitřní trh s energií a za určitých 

podmínek může členským státům pomoci 

dosáhnout cíle Unie s vyšší nákladovou 

efektivitou. Přeshraniční účast je rovněž 

přirozeným důsledkem rozvoje politiky 

Unie v oblasti obnovitelných zdrojů, kdy 

(17) Otevření režimů podpory 

přeshraniční účasti omezuje negativní 

dopady na vnitřní trh s energií a za určitých 

podmínek může členským státům pomoci 

dosáhnout cíle Unie a příslušné národní 

cíle s vyšší nákladovou efektivitou. 

Přeshraniční účast je rovněž přirozeným 

důsledkem rozvoje politiky Unie v oblasti 
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závazný cíl na úrovni Unie nahrazuje 

závazné národní cíle. Je proto vhodné 

vyžadovat od členských států, aby 

postupně a částečně otevřely podporu 

projektům umístěným v jiných členských 

státech a definovaly několik způsobů, 

jakými může být takové postupné otevření 

provedeno, přičemž bude zajištěn soulad s 

ustanoveními Smlouvy o fungování 

Evropské unie, včetně článků 30, 34 a 110. 

obnovitelných zdrojů, kdy cíle na úrovni 

Unie mají členské státy dosáhnout 

jednotlivě a společně a měly by nést 

primární odpovědnost za dosažení 

závazných národních cílů pro obnovitelné 

zdroje do roku 2030. Je proto vhodné 

vyžadovat od členských států, aby 

postupně a částečně otevřely podporu 

projektům umístěným v jiných členských 

státech a definovaly několik způsobů, 

jakými může být takové postupné otevření 

provedeno, přičemž bude zajištěn soulad s 

ustanoveními Smlouvy o fungování 

Evropské unie, včetně článků 30, 34 a 110. 

Členské státy by však před tím, než 

otevřou režimy podpory přeshraniční 

účasti, měly upřednostnit plné využití 

potenciálu pro energii z obnovitelných 

zdrojů na místní úrovni. 

Odůvodnění 

Upřednostněny by měly být místní projekty, jelikož – jak ukazují četné studie – vytvářejí větší 

přidanou hodnotu než mezinárodní projekty. Místní projekty rovněž podporují aktivní 

zapojení a účast občanů v zavádění obnovitelných zdrojů. 

Pozměňovací návrh  12 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 18 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(18) Aniž jsou dotčeny úpravy režimů 

podpory s cílem uvést je do souladu s 

pravidly pro státní podporu, měly by být 
politiky podpory obnovitelných zdrojů 

stabilní, bez častých změn. Takové změny 

mají přímý dopad na náklady kapitálového 

financování a náklady projektového 

rozvoje, a tím na celkové náklady zavádění 

obnovitelných zdrojů v Unii. Členské státy 

by měly zabránit tomu, aby revize případné 

podpory poskytnuté projektům obnovitelné 

energie měla negativní vliv na jejich 

ekonomickou životaschopnost. V tomto 

kontextu by členské státy měly podporovat 

nákladově efektivní politiky podpory a 

zajistit jejich finanční udržitelnost. 

(18) Politiky podpory obnovitelných 

zdrojů by měly být stabilní, bez častých a 

retroaktivních změn. Takové změny mají 

přímý dopad na náklady kapitálového 

financování a náklady projektového 

rozvoje, a tím na celkové náklady zavádění 

obnovitelných zdrojů v Unii. Členské státy 

by měly zabránit tomu, aby revize případné 

podpory poskytnuté projektům obnovitelné 

energie měla negativní vliv na jejich 

ekonomickou životaschopnost. V tomto 

kontextu by členské státy měly podporovat 

nákladově efektivní politiky podpory, 

udržovat stabilní a transparentní politický 

rámec a zajistit finanční udržitelnost, což je 

vše naprosto nezbytné pro úspěšný a 
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účinný rozvoj možností založených na 

obnovitelných zdrojích a jejich a 

pronikání do celé Unie. Členské státy by 

měly rovněž zrušit všechna opatření, která 

přímo nebo nepřímo podporují používání 

znečišťujících zdrojů energie.  

Odůvodnění 

Ze studií vyplývá, že udržování stabilního a transparentního rámce je naprosto nezbytné pro 

úspěšný rozvoj projektů zaměřených na výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Tento stabilní 

rámec je zásadním předpokladem pro to, abychom předcházeli takovým volbám veřejné 

politiky, které podporují pokračující využívání tradičních zdrojů, jako jsou fosilní paliva a 

jaderná energie, o nichž je známo, že mají velmi negativní vliv na životní prostředí. 

V členských státech stále existují dotace na fosilní paliva. Tato praxe odporuje činnosti EU na 

podporu energie z obnovitelných zdrojů a plnění cílů, které si stanovila do roku 2030 a 2050. 

 

Pozměňovací návrh  13 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 19 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(19) Povinnost členských států 

vypracovat akční plány pro energii z 

obnovitelných zdrojů a zprávy o pokroku a 

povinnost Komise podávat zprávy o 

pokroku členských států mají zásadní 

význam pro zvýšení transparentnosti, 

poskytnutí jistoty pro investory a 

spotřebitele a umožnění účinného 

sledování. Nařízení [o správě] uvedené 

povinnosti integruje do systému správy 

energetické unie, v němž jsou povinnosti, 

pokud jde o plánování, podávání zpráv a 

sledování v oblasti energetiky a klimatu, 

zjednodušeny. Platforma pro 

transparentnost v oblasti energie z 

obnovitelných zdrojů je rovněž integrována 

do širší platformy pro elektronické 

podávání zpráv vytvořené nařízením [o 

správě]. 

(19) Povinnost členských států 

vypracovat akční plány pro energii 

z obnovitelných zdrojů a zprávy o pokroku 

a povinnost Komise podávat zprávy o 

pokroku členských států mají zásadní 

význam pro zvýšení transparentnosti, 

poskytnutí jistoty spotřebitelům 

a investorům a pro účinné sledování. 

Nařízení (EU) …/… [o správě] uvedené 

povinnosti integruje do systému správy 

energetické unie, v němž jsou povinnosti, 

pokud jde o plánování, podávání zpráv a 

sledování v oblasti energetiky a klimatu, 

zjednodušeny. Platforma pro 

transparentnost v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů je rovněž 

integrována do širší platformy pro 

elektronické podávání zpráv vytvořené 

nařízením (EU) …/… [o správě]. 

Odůvodnění 

Obdržené petice se zaměřují hlavně na spotřebitele a až v druhé řadě na investory, proto je 

na místě změnit jejich pořadí i v textu podle priorit. 
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Pozměňovací návrh  14 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 26 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(26) Za účelem vytvoření příležitostí ke 

snižování nákladů na dosažení cíle Unie 

stanoveného touto směrnicí a poskytnutí 

flexibility členským státům, aby splnily 

svou povinnost neklesnout po roce 2020 

pod úroveň svých národních cílů na rok 

2020, je vhodné usnadnit v členských 

státech spotřebu energie vyrobené z 

obnovitelných zdrojů v jiných členských 

státech a zároveň umožnit členským státům 

započítat energii z obnovitelných zdrojů 

spotřebovanou v jiných členských státech 

do svého vlastního podílu obnovitelné 

energie . Z tohoto důvodu jsou 

nutné mechanismy spolupráce , pro 

doplnění uvedených povinností, aby se 

otevřela podpora projektům umístěným v 

jiných členských státech . 

Tyto mechanismy zahrnují statistické 

převody, společné projekty mezi členskými 

státy nebo společné režimy podpory. 

(26) Za účelem vytvoření příležitostí ke 

snižování nákladů na dosažení jak 

cíle Unie, tak závazných národních cílů 

stanovených touto směrnicí a poskytnutí 

flexibility členským státům, aby splnily 

svou povinnost neklesnout po roce 2020 

pod úroveň svých národních cílů pro rok 

2020, je vhodné usnadnit v členských 

státech spotřebu energie vyrobené z 

obnovitelných zdrojů v jiných členských 

státech a zároveň umožnit členským státům 

započítat energii z obnovitelných zdrojů 

spotřebovanou v jiných členských státech 

do svého vlastního podílu obnovitelné 

energie. Z tohoto důvodu jsou 

nutné mechanismy spolupráce, pro 

doplnění uvedených povinností, aby se 

otevřela podpora projektům umístěným 

v jiných členských státech. 

Tyto mechanismy zahrnují statistické 

převody, společné projekty mezi členskými 

státy nebo společné režimy podpory. 

Odůvodnění 

Výhled závazných národních cílů pro energii z obnovitelných zdrojů do roku 2030 je 

v souladu s názory vyjádřenými Evropským parlamentem v jeho nedávných usneseních. Tento 

výhled by rovněž významně přispěl ke zvýšení stability politického rámce a ke snížení rizik 

spojených s investicemi do obnovitelných zdrojů energie. Na nestabilitu politického rámce pro 

energii z obnovitelných zdrojů a následné ohrožení rozvoje projektů v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů jednoznačně poukazují evropští občané prostřednictvím petic. 

 

Pozměňovací návrh  15 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 28 



 

AD\1135872CS.docx 15/44 PE597.694v02-00 

 CS 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(28) Do podílů obnovitelné energie 

členských států by mělo být možné 

započítat dováženou elektřinu vyrobenou z 

obnovitelných zdrojů energie mimo Unii . 

Aby bylo zaručeno, že nahrazení 

konvenční energie v Unii a ve třetích 

zemích energií z obnovitelných zdrojů 

bude mít přiměřený účinek, musí být 

možné dovoz energie spolehlivě sledovat a 

vykazovat. Budou zváženy dohody se 

třetími zeměmi týkající se organizace 

tohoto obchodu s elektřinou z 

obnovitelných zdrojů energie. Pokud se na 

základě rozhodnutí přijatého za tímto 

účelem podle Smlouvy o energetickém 

společenství vztahují na smluvní strany 

této smlouvy příslušná ustanovení této 

směrnice, měla by se na ně vztahovat 

opatření pro spolupráci mezi členskými 

státy stanovená v této směrnici. 

(28) Do cílů obnovitelné energie 

členských států by mělo být možné 

započítat dováženou elektřinu vyrobenou 

z obnovitelných zdrojů energie mimo Unii. 

Aby bylo zaručeno, že nahrazení 

konvenční energie v Unii a ve třetích 

zemích energií z obnovitelných zdrojů 

bude mít přiměřený účinek, musí být 

možné dovoz energie spolehlivě sledovat a 

vykazovat. Budou zváženy dohody se 

třetími zeměmi týkající se organizace 

tohoto obchodu s elektřinou 

z obnovitelných zdrojů energie. Pokud se 

na základě rozhodnutí přijatého za tímto 

účelem podle Smlouvy o energetickém 

společenství vztahují na smluvní strany 

této smlouvy příslušná ustanovení této 

směrnice, měla by se na ně vztahovat 

opatření pro spolupráci mezi členskými 

státy stanovená v této směrnici. 

__________________ __________________ 

18 Úř. věst. L 198, 20.7.2006, s. 18. 18 Úř. věst. L 198, 20.7.2006, s. 18. 

Odůvodnění 

Výhled závazných národních cílů pro energii z obnovitelných zdrojů do roku 2030 je 

v souladu s názory vyjádřenými Evropským parlamentem v jeho nedávných usneseních. Tento 

výhled by rovněž významně přispěl ke zvýšení stability politického rámce a ke snížení rizik 

spojených s investicemi do obnovitelných zdrojů energie. Na nestabilitu politického rámce pro 

energii z obnovitelných zdrojů a následné ohrožení rozvoje projektů v oblasti energie 

z obnovitelných zdrojů jednoznačně poukazují evropští občané prostřednictvím petic. 

 

Pozměňovací návrh  16 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 31 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(31) Je třeba zajistit soulad mezi cíli této 

směrnice a ostatními právními 

předpisy Unie v oblasti životního prostředí. 

Členské státy by při posuzování, plánování 

nebo vydávání povolení pro zařízení na 

(31) Je třeba zajistit soulad mezi cíli této 

směrnice a ostatními právními 

předpisy Unie v oblasti životního prostředí. 

Členské státy by při posuzování, plánování 

nebo vydávání povolení pro zařízení na 
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výrobu energie z obnovitelných zdrojů 

měly především zohlednit všechny právní 

předpisy Unie v oblasti životního prostředí 

a příspěvek obnovitelných zdrojů energie k 

plnění cílů v oblasti životního prostředí a 

změny klimatu, a to zejména ve srovnání 

se zařízeními na výrobu energie z 

neobnovitelných zdrojů. 

výrobu energie z obnovitelných zdrojů 

měly především zajistit správné 

uplatňování všech právních předpisů Unie 

v oblasti životního prostředí, aby posílily 

příspěvek obnovitelných zdrojů energie 

k plnění cílů v oblasti životního prostředí a 

změny klimatu, a to zejména ve srovnání 

se zařízeními na výrobu energie 

z neobnovitelných zdrojů. Členské státy by 

měly také zajistit, aby byla zařízení na 

výrobu energie z obnovitelných zdrojů 

realizována a provozována plně v souladu 

s ochranou základních práv zakotvených 

v Listině základních práv Evropské unie. 

Odůvodnění 

Stálý petiční výbor nemůže – s ohledem na situace oznámené občany prostřednictvím petic –

akceptovat, že členské státy pouze „zohledňují“ právní předpisy EU v oblasti životního 

prostředí. Je nanejvýš důležité zdůraznit, že členské státy musí zajistit, aby právní předpisy 

EU v oblasti životního prostředí byly při povolování, výstavbě a provozu zařízení na výrobu 

energie z obnovitelných zdrojů plně dodržovány. Členské státy musí dále zajistit, aby nebyla 

oslabována práva občanů EU. Tento aspekt také jasně vyplývá z petic obdržených Evropským 

parlamentem. 

Pozměňovací návrh  17 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 37 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(37) Zdlouhavé administrativní postupy 

představují velkou administrativní 

překážku a jsou nákladné. Zjednodušení 

povolovacích postupů spojených s jasnou 

lhůtou pro přijetí rozhodnutí ohledně 

výstavby projektu ze strany příslušných 

orgánů by mělo vést k efektivnějšímu 

průběhu daných procesů, a tím i ke snížení 

administrativních nákladů. 

(37) Zdlouhavé administrativní postupy 

představují velkou administrativní 

překážku a jsou nákladné. Zjednodušení 

povolovacích postupů spojených s jasnou 

lhůtou pro přijetí rozhodnutí ohledně 

výstavby projektu ze strany příslušných 

orgánů by mělo vést k efektivnějšímu 

průběhu daných procesů, a tím i ke snížení 

administrativních nákladů. Stanovením 

kratších lhůt pro povolování projektů 

a zlepšením postupu oznamování by se 

zlepšila transparentnost vůči žadatelům 

o povolení.  

Odůvodnění 

Obdržené petice jasně upozorňují na nedostatečnou transparentnost a dlouhé čekací lhůty pro 
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žadatele o povolení. 

 

Pozměňovací návrh  18 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 53 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(53) S rostoucím významem výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

pro vlastní spotřebu je třeba definovat 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů, jakož i regulační rámec, jenž by 

samospotřebitelům umožnil vyrábět, 

skladovat, spotřebovávat a prodávat 

elektřinu, a to bez nepřiměřené zátěže. 

V některých případech by měla být 

povolena kolektivní výroba energie pro 

vlastní spotřebu, aby například občané, 

kteří bydlí v bytech, mohli uvedených 

spotřebitelských možností využívat ve 

stejné míře, jako domácnosti v rodinných 

domech. 

(53) S rostoucím významem výroby 

elektrické energie z obnovitelných zdrojů 

pro vlastní spotřebu je třeba definovat 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů, jakož i regulační rámec, jenž by 

samospotřebitelům umožnil vyrábět, 

skladovat, spotřebovávat a prodávat 

elektřinu, a to bez nepřiměřené zátěže. 

Občanům, kteří bydlí v bytech a mohou 

využívat například uvedené spotřebitelské 

možnosti ve stejné míře, jako domácnosti 

v rodinných domech, by měla být povolena 

kolektivní výroba energie pro vlastní 

spotřebu. 

Odůvodnění 

Co se týká kolektivní výroby energie pro vlastní spotřebu, domnívám se, že je lepší přijmout 

ustanovení s obecnou působností. Za tímto účelem by se měly odstranit veškeré výjimky, jak je 

například umožňuje spojení „v některých případech“. 

 

Pozměňovací návrh  19 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 54 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(54) Lokální účast občanů na projektech 

v oblasti obnovitelné energie 

prostřednictvím komunit obnovitelné 

energie vytvořila významnou přidanou 

hodnotu, pokud jde o akceptaci energie z 

obnovitelných zdrojů na místní úrovni a 

přístup k dalšímu soukromému kapitálu. 

Tato lokální participace dále získá na 

významu v kontextu budoucí zvýšené 

(54) Místní účast občanů na projektech 

obnovitelné energie prováděných 

prostřednictvím komunit obnovitelné 

energie vytvořila významnou přidanou 

hodnotu, pokud jde o akceptování energie z 

obnovitelných zdrojů na místní úrovni a 

přístup k dalšímu soukromému kapitálu. 

Tuto místní účast je třeba ihned uvést do 

praxe, protože dále získá na významu v 

kontextu budoucí zvýšené kapacity energie 
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kapacity energie z obnovitelných zdrojů. z obnovitelných zdrojů. 

Odůvodnění 

Výbor PETI v posledních letech obdržel petice, v nichž evropští občané s velkým 

znepokojením poukazují mimo jiné na své nedostatečné zapojení na místní úrovni. Účinné 

prosazování obnovitelných zdrojů navíc závisí na strategiích a iniciativách založených na 

přístupu „zdola nahoru“. 

Pozměňovací návrh  20 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 66 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (66a) K začlenění obnovitelných zdrojů 

energie na vnitřní trh s elektřinou je 

důležité zajistit přednostní a zaručený 

přístup pro elektřinu vyrobenou 

z obnovitelných zdrojů. Požadavky na 

zachování spolehlivosti a bezpečnosti sítě 

a na nasazení se mohou lišit podle 

charakteru vnitrostátní sítě a jejího 

bezpečného provozu. Přednostní přístup 

k síti zajišťuje připojeným výrobcům 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, že ji 

budou moci v souladu s pravidly pro 

připojení prodávat a přenášet kdykoliv, 

kdy bude zdroj k dispozici. Cíle této 

směrnice nicméně vyžadují trvalý růst 

přenosu a distribuce elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů, aniž by byla 

ohrožena spolehlivost a bezpečnost sítě. 

Členské státy by měly za tímto účelem 

přijmout vhodná opatření, která by 

umožnila větší prosazení elektřiny 

z obnovitelných zdrojů, mimo jiné 

zohledněním specifik nestálých zdrojů 

a zdrojů, u nichž zatím není možné 

vyrobenou energii skladovat. V rozsahu 

nutném pro dosažení cílů této směrnice je 

třeba co nejdříve povolit připojení nových 

zařízení vyrábějících elektřinu 

z obnovitelných zdrojů. V zájmu urychlení 

postupů pro připojení k distribuční 

soustavě by měly mít členské státy 

možnost novým zařízením vyrábějícím 

elektřinu z obnovitelných zdrojů 
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poskytnout přednostní nebo vyhrazené 

připojení. 

Odůvodnění 

Energie z obnovitelných zdrojů musí být považována za prioritu. Hodnocení směrnice 

2009/28/ES, které Komise provedla v rámci iniciativy REFIT, uvádí, že zavedená ustanovení 

o přednostním nasazení elektřiny z obnovitelných zdrojů a jejím přednostním přístupu účinně 

podpořila nasazování obnovitelných zdrojů elektřiny, podpořila ekonomiky projektů 

obnovitelných zdrojů a přispěla k pokroku v plnění národních cílů. 

 

Pozměňovací návrh  21 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 101 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

(101) Jelikož cílů této směrnice, totiž 

dosažení nejméně 27% podílu energie z 

obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě energie Unie do roku 2030 , 

nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 

členských států, ale spíše jich může být z 

důvodu rozsahu opatření lépe dosaženo na 

úrovni Unie , může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy o 

Evropské unii . V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku tato směrnice nepřekračuje rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 

cílů. 

(101) Jelikož cílů této směrnice, totiž 

dosažení nejméně 35 % podílu energie z 

obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě energie Unie do roku 2030, 

nemůže být uspokojivě dosaženo na úrovni 

členských států, ale spíše jich může být z 

důvodu rozsahu opatření lépe dosaženo na 

úrovni Unie, může Unie přijmout opatření 

v souladu se zásadou subsidiarity 

stanovenou v článku 5 Smlouvy o 

Evropské unii. V souladu se zásadou 

proporcionality stanovenou v uvedeném 

článku tato směrnice nepřekračuje rámec 

toho, co je nezbytné pro dosažení těchto 

cílů. 

Odůvodnění 

V petici č. 0829/2013 se uvádí, že větrné elektrárny jsou účinnější než elektrárny tepelné, 

a toto tvrzení je v ní podepřeno výpočtem nákladů v porovnání s produkcí energie. Na základě 

těchto skutečností by měl být cíl Unie, pokud jde o podíl energie z obnovitelných zdrojů 

spotřebované v Unii, stanoven na alespoň 35 %, aby se snížily konečné náklady na výrobu 

energie. 
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Pozměňovací návrh  22 

Návrh směrnice 

Čl. 1 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 

podporu energie z obnovitelných zdrojů. 

Stanoví závazný cíl Unie , pokud jde o 

celkový podíl energie z obnovitelných 

zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v 

roce 2030 . Směrnice rovněž stanoví 

pravidla týkající se finanční podpory pro 

elektřinu vyráběnou z obnovitelných 

zdrojů, vlastní spotřeby elektřiny z 

obnovitelných zdrojů a využívání 

obnovitelné energie v odvětvích vytápění a 

chlazení a dopravy, regionální spolupráce 

mezi členskými státy a s třetími zeměmi, 

záruk původu, správních postupů, 

informování a vzdělávání . Stanoví kritéria 

udržitelnosti a úspor skleníkových plynů 

pro biopaliva, biokapaliny a paliva z 

biomasy . 

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 

podporu energie z obnovitelných zdrojů. 

Stanoví minimální závazný cíl Unie 

a rovněž závazné národní cíle pro členské 

státy, pokud jde o celkový podíl energie 

z obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 

spotřebě energie v roce 2030. 

Směrnice rovněž stanoví pravidla týkající 

se finanční podpory pro elektřinu 

vyráběnou z obnovitelných zdrojů, 

komunit obnovitelné energie, opatření pro 

boj proti chudobě, tvorby kvalitních 

pracovních míst v tomto odvětví, vlastní 

spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů a 

využívání obnovitelné energie v odvětvích 

vytápění a chlazení a dopravy, regionální 

spolupráce mezi členskými státy a třetími 

zeměmi, záruk původu, správních postupů, 

informování a vzdělávání a přístupu 

energie z obnovitelných zdrojů 

k distribuční soustavě. Stanoví kritéria 

udržitelnosti a úspor skleníkových plynů 

pro biopaliva, biokapaliny a paliva 

z biomasy. 

Odůvodnění 

Výhled závazných národních cílů pro energii z obnovitelných zdrojů do roku 2030 je 

v souladu s názory vyjádřenými Evropským parlamentem v jeho nedávných usneseních. Tento 

výhled by rovněž významně přispěl ke zvýšení stability politického rámce a ke snížení rizik 

spojených s investicemi do obnovitelných zdrojů energie. Komise ve svém hodnocení směrnice 

2009/28/ES, které provedla v rámci iniciativy REFIT, dospěla k závěru, že v mnoha členských 

státech jsou závazné národní cíle nejdůležitějším hybatelem politiky zaměřené na obnovitelné 

zdroje a příslušných investic. 

 

Pozměňovací návrh  23 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy společně zajistí, aby 

podíl energie z obnovitelných zdrojů na 

hrubé konečné spotřebě energie Unie 

dosáhl v roce 2030 nejméně 27 %. 

1. Členské státy společně zajistí, aby 

podíl energie z obnovitelných zdrojů na 

hrubé konečné spotřebě energie Unie 

dosáhl v roce 2030 nejméně 35 %. 

Odůvodnění 

V petici č. 0829/2013 se uvádí, že větrné elektrárny jsou účinnější než elektrárny tepelné, 

a toto tvrzení je v ní podepřeno výpočtem nákladů v porovnání s produkcí energie. Na základě 

těchto skutečností by měl být cíl Unie, pokud jde o podíl energie z obnovitelných zdrojů 

spotřebované v Unii, stanoven na alespoň 35 %, aby se snížily konečné náklady na výrobu 

energie. 

. 

 

Pozměňovací návrh  24 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Příspěvky jednotlivých členských 

států k tomuto celkovému cíli pro rok 2030 

se stanoví a oznámí Komisi v rámci jejich 

integrovaných vnitrostátních plánů v 

oblasti energetiky a klimatu v souladu s 

články 3 až 5 a 9 až 11 nařízení [o správě]. 

2. Členské státy dosáhnou tohoto 

celkového cíle pro rok 2030, který byl 

stanoven na úrovni Unie, splněním 

závazných národních cílů pro energii 

z obnovitelných zdrojů. Členské státy 

oznámí opatření, která odrážejí jejich 

závazné národní cíle pro energii 

z obnovitelných zdrojů, Komisi v rámci 

svých integrovaných vnitrostátních plánů 

v oblasti energetiky a klimatu v souladu 

s články 3 až 5 a 9 až 11 nařízení (EU) č. 

... [o správě]. Za účelem dosažení cílů 

uvedených v odstavcích 1 a 2 tohoto 

článku mohou členské státy použít mimo 

jiné tato opatření: 

 a) režimy podpory; 

 b) opatření v podobě spolupráce mezi 

členskými státy a mezi členskými státy a 

třetími zeměmi v zájmu dosažení 

celkových národních cílů podle článku 5 

a článků 11 až 13. 
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Odůvodnění 

Výhled závazných národních cílů pro energii z obnovitelných zdrojů do roku 2030 je 

v souladu s názory vyjádřenými Evropským parlamentem v jeho nedávných usneseních. Tento 

výhled by rovněž významně přispěl ke zvýšení stability politického rámce a ke snížení rizik 

spojených s investicemi do obnovitelných zdrojů energie. Komise ve svém hodnocení směrnice 

2009/28/ES, které provedla v rámci iniciativy REFIT, dospěla k závěru, že v mnoha členských 

státech jsou závazné národní cíle nejdůležitějším hybatelem politiky zaměřené na obnovitelné 

zdroje a příslušných investic. 

Pozměňovací návrh  25 

Návrh směrnice 

Čl. 3 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Komise podporuje vysoké ambice 

členských států prostřednictvím 

podpůrného rámce zahrnujícího intenzivní 

využití finančních prostředků Unie, 

zejména finančních nástrojů, obzvláště za 

účelem snížení kapitálových nákladů 

projektů v oblasti energie z obnovitelných 

zdrojů. 

4. Komise podporuje vysoké ambice 

členských států prostřednictvím 

podpůrného rámce zahrnujícího intenzivní 

využití finančních prostředků Unie, 

zejména finančních nástrojů, obzvláště za 

účelem snížení kapitálových nákladů na 

projekty zaměřené na energii 

z obnovitelných zdrojů, a napomáhá 

dosažení závazných cílů Unie a závazných 

národních cílů pro rok 2030. Za tímto 

účelem přijme Komise do [jeden rok po 

vstupu této směrnice v platnost] 

legislativní návrh, kterým se vytvoří 

finanční nástroj, jenž bude mít za cíl snížit 

vysoké kapitálové náklady Unie na 

projekty týkající se energie 

z obnovitelných zdrojů, které vyplývají 

z jejich rizikovosti. 

 

Pozměňovací návrh  26 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Při dodržení pravidel pro státní 

podporu mohou členské státy za účelem 

dosažení cíle Unie stanoveného v čl. 3 

odst. 1 uplatňovat režimy podpory. 

Režimy podpory pro elektřinu z 

1. Členské státy uplatňují za účelem 

dosažení či překonání cíle Unie 

stanoveného v čl. 3 odst. 1 režimy 

podpory. Režimy podpory pro elektřinu 

z obnovitelných zdrojů musí být 
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obnovitelných zdrojů musí být 

koncipovány tak, aby se zamezilo 

nepatřičnému narušení trhů s elektřinou, a 

musí zajistit, aby výrobci u elektřiny 

zohledňovali nabídku a poptávku, jakož i 

možná omezení sítě. 

koncipovány tak, aby pomohly zejména 

domácnostem s nízkými příjmy, které trpí 

energetickou chudobou, 

samospotřebitelům energie z 

obnovitelných zdrojů a komunitám 

obnovitelné energie, a musí zajistit, aby 

výrobci u elektřiny zohledňovali nabídku a 

poptávku, jakož i možná omezení sítě. 

Členské státy se vyhnou jakýmkoli 

retroaktivním změnám režimů podpory 

obnovitelných zdrojů energie, aby 

spotřebitelům a investorům poskytly 

právní jistotu a zachovaly stabilní a 

transparentní politický rámec pro rozvoj 

projektů zaměřených na energii 

z obnovitelných zdrojů. Členské státy by 

měly rovněž zrušit všechny režimy podpor 

a všechna opatření, která přímo nebo 

nepřímo podporují používání 

znečišťujících zdrojů energie. 

Odůvodnění 

Retroaktivní politické změny režimů pro podporu obnovitelných zdrojů výrazně zvyšují 

vnímaná rizika spojená s rozvojem projektů obnovitelné energie. Další související problémy 

jsou vysvětleny ve studii vypracované pro výbor PETI o politice solární energie z pohledu 

obdržených petic. EHSV ve svém stanovisku ze dne 26. dubna 2017 k přepracování této 

směrnice zdůraznil, že stále existují vnitrostátní subvence pro fosilní paliva. Tato praxe 

odporuje činnosti EU na podporu energie z obnovitelných zdrojů a plnění cílů, které si 

stanovila do roku 2030 a 2050. 

 

Pozměňovací návrh  27 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – bod 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Podpora elektřiny z obnovitelných 

zdrojů, zejména projektů realizovaných 

samospotřebiteli energie z obnovitelných 

zdrojů a komunitami obnovitelné energie, 

musí být v co největší míře vyňata 

z pravidel pro státní podporu, aby se 

prosazoval rozvoj obnovitelných zdrojů 

a jejich pronikání do celé EU. 
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Odůvodnění 

Mnoho zúčastněných stran zdůrazňovalo, že pravidla pro státní podporu stanoví velmi úzké 

limity, které je třeba změnit, má-li být účinně podpořen rozvoj obnovitelných zdrojů v celé 

EU. Zvláštní důraz na projekty prováděné na místní úrovni samospotřebiteli energie 

z obnovitelných zdrojů a komunitami obnovitelné energie je nedílně provázán s celkovou 

logikou tohoto návrhu. 

Pozměňovací návrh  28 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Podpora pro elektřinu z 

obnovitelných zdrojů musí být 

koncipována tak, aby elektřina z 

obnovitelných zdrojů byla integrována do 

trhu s elektřinou, a musí zajistit, aby 

výrobci elektřiny z obnovitelných zdrojů 

reagovali na tržní cenové signály a 

maximalizovali své tržní příjmy. 

2. Podpora elektřiny z obnovitelných 

zdrojů musí být koncipována tak, aby 

pomáhala především domácnostem s 

nízkými příjmy, které trpí energetickou 

chudobou, samospotřebitelům energie z 

obnovitelných zdrojů a komunitám 

obnovitelné energie a aby elektřina 

z obnovitelných zdrojů byla integrována do 

trhu s elektřinou a zároveň byla zajištěna 

životnost investičních projektů 

zaměřených na energii z obnovitelných 

zdrojů a investice do stále účinnějších a 

udržitelnějších technologií. 

Odůvodnění 

Režimy podpory by měly být zaměřeny především na samospotřebitele energie 

z obnovitelných zdrojů, komunity obnovitelné energie a na domácnosti s nízkými příjmy, 

kterým hrozí energetická chudoba, zvláště s ohledem na pozitivní sociální a environmentální 

netržní vlivy, které vznikly v důsledku decentralizované výroby energie z obnovitelných 

zdrojů. Podle odhadů by 112 milionů spotřebitelů, kteří jsou zároveň i výrobci energie (tzv. 

prozumenti), mohlo do roku 2030 uspokojit 19 % poptávky po elektřině v Evropě a polovina 

všech občanů EU by mohla pokrýt 45 % poptávky po elektřině v Evropě do roku 2050. 

 

Pozměňovací návrh  29 

Návrh směrnice 

Čl. 4 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby podpora 

pro elektřinu z obnovitelných zdrojů byla 

poskytována otevřeně, transparentně, 

3. Členské státy zajistí, aby podpora 

pro elektřinu z obnovitelných zdrojů byla 

poskytována otevřeně, transparentně a 
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konkurenčně, nediskriminačně a 

nákladově efektivně. 

nákladově efektivně. 

Odůvodnění 

Podpora musí být v první řadě podmíněna splněním cílů stanovených v článku 1 a čl. 3 odst. 1 

této směrnice, čímž se vyloučí odkazy na logiku konkurence ve vztahu k neobnovitelným 

zdrojům energie. 

 

Pozměňovací návrh  30 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy otevřou podporu pro 

elektřinu z obnovitelných zdrojů výrobcům 

umístěným v jiných členských státech za 

podmínek stanovených v tomto článku. 

1. Členské státy mohou rozhodnout, 

že otevřou podporu pro elektřinu z 

obnovitelných zdrojů výrobcům v jiných 

členských státech, je-li to nezbytné ke 

splnění cílů politiky v oblasti energie z 

obnovitelných zdrojů a boje proti změně 

klimatu. 

 

Pozměňovací návrh  31 

Návrh směrnice 

Čl. 5 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy zajistí, aby podpora 

pro nejméně 10 % nově podporované 

kapacity v každém roce od roku 2021 do 

roku 2025 a pro nejméně 15 % nově 

podporované kapacity v každém roce od 

roku 2026 do roku 2030 byla otevřena pro 

zařízení umístěná v jiných členských 

státech. 

2. Členské státy zajistí, aby podpora 

pro nejméně 5 % nově podporované 

kapacity v každém roce od roku 2021 do 

roku 2025 a pro nejméně 10 % nově 

podporované kapacity v každém roce od 

roku 2026 do roku 2030 byla otevřena pro 

zařízení umístěná v jiných členských 

státech. 

 

Pozměňovací návrh  32 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Aniž jsou dotčeny úpravy nezbytné pro 

dodržení pravidel pro státní podporu, 

zajistí členské státy, aby objem podpory 

poskytnuté projektům energie z 

obnovitelných zdrojů ani podmínky této 

podpory nebyly revidovány způsobem, 

jenž by měl negativní dopad na práva 

udělená v rámci uvedené podpory a na 

ekonomické výsledky podporovaných 

projektů. 

Členské státy zajistí, aby objem podpory 

poskytnuté novým nebo stávajícím 

projektům energie z obnovitelných zdrojů 

ani podmínky této podpory nebyly 

revidovány retroaktivně, což by mělo 

negativní dopad na práva udělená v rámci 

uvedené podpory a na ekonomické 

výsledky podporovaných projektů. Členské 

státy v úsilí o dosažení cílů Unie 

stanovených v této směrnici zajistí, aby byl 

zachován stabilní a transparentní 

politický rámec a aby přezkum jakékoli 

podpory poskytované projektům energie 

z obnovitelných zdrojů byl zaměřen na 

zvýšení právní jistoty spotřebitelů a 

investorů a na zlepšení právního rámce. 

Členské státy zajistí, aby veškeré změny 

režimů podpory byly zveřejněny do 12 

měsíců před jejich vstupem v platnost a 

aby byly předmětem transparentních 

a inkluzivních veřejných konzultací. 

V případě podstatných změn stávajícího 

režimu podpory je nutné zajistit 

odpovídající přechodnou dobu, než nový 

režim podpory vstoupí v platnost. 

Odůvodnění 

Z politického a hospodářského hlediska se retroaktivní změny režimů podpory nedoporučují, 

mimo jiné i kvůli vzniklým nákladům a ztrátě efektivity a ekonomické účinnosti. Evropský 

parlament musí požadovat, aby režimy podpory byly stabilní a aby členské státy přijaly 

osvědčené postupy pro režimy podpory energie z obnovitelných zdrojů, konkrétně aby vedly 

transparentní a inkluzivní veřejné konzultace, jejichž cílem je zajistit plné zapojení občanů. 

Jednoznačně to vyplývá ze systematické analýzy obav, které občané vyslovují prostřednictvím 

petic. 

 

Pozměňovací návrh  33 

Návrh směrnice 

Čl. 6 – odst. 1 a (nový) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pokud na práva a hospodaření 

podporovaných projektů výrazně dopadají 
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jiné regulační změny, které jsou pro 

energetické projekty diskriminační, 

členské státy zajistí, aby podporované 

projekty získaly přiměřenou kompenzaci. 

Odůvodnění 

Nejčastějším tématem všech obdržených petic je stabilní právní rámec. Členské státy musí 

zajistit, aby byly dodržovány zásady práva EU, mezi něž patří i právní jistota a ochrana 

legitimního očekávání. 

 

Pozměňovací návrh  34 

Návrh směrnice 

Čl. 7 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely odst. 1 písm. a) se hrubá konečná 

spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie vypočte jako množství elektřiny 

vyrobené v členském státě z obnovitelných 

zdrojů energie, včetně výroby elektřiny od 

samospotřebitelů energie z obnovitelných 

zdrojů a energetických komunit a kromě 

výroby elektřiny v přečerpávacích 

elektrárnách z přečerpané vody. 

Pro účely odst. 1 písm. a) se hrubá konečná 

spotřeba elektřiny z obnovitelných zdrojů 

energie vypočte jako množství elektřiny 

vyrobené v členském státě z obnovitelných 

zdrojů energie, včetně výroby elektřiny od 

samospotřebitelů energie z obnovitelných 

zdrojů a od komunit obnovitelné energie a 

kromě výroby elektřiny v přečerpávacích 

elektrárnách z přečerpané vody. 

Odůvodnění 

Tento prvek je neoddělitelně spjat s dalšími částmi směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  35 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odečte od množství energie 

z obnovitelných zdrojů, které převádějící 

členský stát zohledňuje při 

posuzování svého podílu obnovitelné 

energie pro účely této směrnice , a 

a) odečte od množství energie 

z obnovitelných zdrojů, které převádějící 

členský stát zohledňuje při 

posuzování souladu s národním cílem pro 

účely této směrnice, a 

 

Pozměňovací návrh  36 
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Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) přičte k množství energie 

z obnovitelných zdrojů, které je 

zohledněno při posuzování podílu 

obnovitelné energie přijímajícího 

členského státu pro účely této směrnice . 

b) přičte k množství energie 

z obnovitelných zdrojů, které je 

zohledněno při posuzování souladu s 

národním cílem přijímajícího členského 

státu pro účely této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  37 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 2 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Členské státy oznámí Komisi 

poměr nebo množství elektřiny nebo 

energie pro vytápění nebo chlazení z 

obnovitelných zdrojů energie vyrobené 

jakýmkoli zařízením v rámci společného 

projektu na svém území, které bylo 

uvedeno do provozu po 25. červnu 2009, 

nebo prostřednictvím zvýšené kapacity 

zařízení, které bylo renovováno po 

uvedeném dni, jenž má být považován za 

započítaný do celkového národního podílu 

obnovitelné energie jiného členského státu 

pro účely této směrnice. 

2. Členské státy oznámí Komisi 

poměr nebo množství elektřiny nebo 

energie pro vytápění nebo chlazení z 

obnovitelných zdrojů energie vyrobené 

jakýmkoli zařízením v rámci společného 

projektu na svém území, které bylo 

uvedeno do provozu po 25. červnu 2009, 

nebo prostřednictvím zvýšené kapacity 

zařízení, které bylo renovováno po 

uvedeném dni, jenž má být považován za 

započítaný do celkového národního cíle 

obnovitelné energie jiného členského státu 

pro účely této směrnice. 

 

Pozměňovací návrh  38 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) uveden podíl nebo množství 

elektřiny nebo energie pro vytápění nebo 

chlazení vyrobené v daném zařízení, jenž 

má být považován za započítaný do 

celkového národního podílu obnovitelné 

energie jiného členského státu; 

b) uveden podíl nebo množství 

elektřiny nebo energie pro vytápění nebo 

chlazení vyrobené v daném zařízení, jenž 

má být považován za započítaný do 

celkového národního cíle obnovitelné 

energie jiného členského státu; 
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Pozměňovací návrh  39 

Návrh směrnice 

Čl. 9 – odst. 3 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) uvedena doba, v celých 

kalendářních letech, během níž má být 

elektřina nebo energie pro vytápění nebo 

chlazení vyrobená v daném zařízení z 

obnovitelných zdrojů energie považována 

za započítanou do celkového 

národního podílu obnovitelné energie 

jiného členského státu. 

d) uvedena doba, v celých 

kalendářních letech, během níž má být 

elektřina nebo energie pro vytápění nebo 

chlazení vyrobená v daném zařízení z 

obnovitelných zdrojů energie považována 

za započítanou do celkového 

národního cíle obnovitelné energie jiného 

členského státu. 

 

Pozměňovací návrh  40 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) množství elektřiny nebo energie pro 

vytápění nebo chlazení vyrobené během 

daného roku z obnovitelných zdrojů 

energie uvedeným zařízením, které má být 

započítáno do celkového národního podílu 

obnovitelné energie jiného členského státu 

v souladu s oznámením. 

b) množství elektřiny nebo energie pro 

vytápění nebo chlazení vyrobené během 

daného roku z obnovitelných zdrojů 

energie uvedeným zařízením, které má být 

započítáno do celkového národního cíle 

obnovitelné energie jiného členského státu 

v souladu s oznámením. 

 

Pozměňovací návrh  41 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 3 – písm. a 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) odečte z množství elektřiny nebo 

energie pro vytápění nebo chlazení z 

obnovitelných zdrojů energie, které je 

zohledněno při posuzování podílu 

obnovitelné energie členského státu 

vydávajícího oficiální oznámení podle 

odstavce 1, a 

a) odečte z množství elektřiny nebo 

energie pro vytápění nebo chlazení z 

obnovitelných zdrojů energie, které je 

zohledněno při posuzování souladu s cílem 

stanoveným pro obnovitelné energie 

členského státu vydávajícího oficiální 

oznámení podle odstavce 1, a 
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Pozměňovací návrh  42 

Návrh směrnice 

Čl. 10 – odst. 3 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) připočte k množství elektřiny nebo 

energie pro vytápění nebo chlazení z 

obnovitelných zdrojů energie, které je 

zohledněno při posuzování podílu 

obnovitelné energie členského státu, jenž 

obdržel oficiální oznámení podle odstavce 

2. 

b) připočte k množství elektřiny nebo 

energie pro vytápění nebo chlazení z 

obnovitelných zdrojů energie, které je 

zohledněno při posuzování souladu s cílem 

stanoveným pro obnovitelné energie 

členského státu, jenž obdržel oficiální 

oznámení podle odstavce 2. 

 

Pozměňovací návrh  43 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 2 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Elektřina vyrobená z obnovitelných 

zdrojů energie ve třetí zemi se zohlední pro 

účely posouzení podílů obnovitelné 

energie členských států pouze tehdy, jsou-

li splněny tyto podmínky: 

2. Elektřina vyrobená z obnovitelných 

zdrojů energie ve třetí zemi se zohlední pro 

účely posouzení souladu s národními cíli 

členských států stanovenými pro 

obnovitelné energie pouze tehdy, jsou-li 

splněny tyto podmínky: 

 

Pozměňovací návrh  44 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Podíl nebo množství elektřiny 

vyrobené jakýmkoliv zařízením na území 

třetí země, jenž má být považován za 

započítaný do celkového 

vnitrostátního podílu energie jednoho nebo 

více členských států pro účely této 

směrnice , se oznámí Komisi. Pokud jde o 

více než jeden členský stát, rozdělení 

tohoto množství mezi členské státy se 

oznámí Komisi. Tento podíl nebo množství 

nepřekročí podíl nebo množství skutečně 

4. Podíl nebo množství elektřiny 

vyrobené jakýmkoliv zařízením na území 

třetí země, jenž má být považován za 

započítaný do celkového vnitrostátního cíle 

energie jednoho nebo více členských států 

pro účely této směrnice, se oznámí Komisi. 

Pokud jde o více než jeden členský stát, 

rozdělení tohoto množství mezi členské 

státy se oznámí Komisi. Tento podíl nebo 

množství nepřekročí podíl nebo množství 

skutečně vyvezené do Unie a v ní 
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vyvezené do Unie a v ní spotřebované, 

odpovídající podílu nebo množství 

uvedenému v odst. 2 písm. a) bodech i) a 

ii) tohoto článku a splňující podmínky 

stanovené v odst. 2 písm. a). Oznámení 

podává každý členský stát, do jehož 

celkového národního cíle se má podíl nebo 

množství elektřiny započítat. 

spotřebované, odpovídající podílu nebo 

množství uvedenému v odst. 2 písm. a) 

bodech i) a ii) tohoto článku a splňující 

podmínky stanovené v odst. 2 písm. a). 

Oznámení podává každý členský stát, do 

jehož celkového národního cíle se má podíl 

nebo množství elektřiny započítat. 

 

Pozměňovací návrh  45 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 5 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) uveden podíl nebo množství 

elektřiny vyrobený v zařízení, jenž má být 

považován za započítaný do 

národního podílu obnovitelné energie 

členského státu, a také odpovídající 

finanční ujednání s výhradou požadavků 

týkajících se důvěrnosti údajů; 

b) uveden podíl nebo množství 

elektřiny vyrobený v zařízení, jenž má být 

považován za započítaný do národního cíle 

obnovitelné energie členského státu, a také 

odpovídající finanční ujednání s výhradou 

požadavků týkajících se důvěrnosti údajů; 

 

Pozměňovací návrh  46 

Návrh směrnice 

Čl. 11 – odst. 5 – písm. c 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) uvedena doba, v celých 

kalendářních letech, během níž má být 

elektřina považována za započítanou do 

celkového národního podílu obnovitelné 

energie členského státu, a 

c) uvedena doba, v celých 

kalendářních letech, během níž má být 

elektřina považována za započítanou do 

celkového národního cíle obnovitelné 

energie členského státu, a 

 

Pozměňovací návrh  47 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 1 – písm. b 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) množství elektřiny vyrobené během 

daného roku z obnovitelných zdrojů 

b) množství elektřiny vyrobené během 

daného roku z obnovitelných zdrojů 
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energie uvedeným zařízením, které má být 

započítáno do celkového národního podílu 

obnovitelné energie v souladu s 

oznámením podle článku 11, a 

energie uvedeným zařízením, které má být 

započítáno do celkového národního cíle 

obnovitelné energie v souladu s 

oznámením podle článku 11, a 

 

Pozměňovací návrh  48 

Návrh směrnice 

Čl. 12 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu celkových 

národních podílů obnovitelné energie 

podle této směrnice se množství elektřiny 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 

oznámené podle odst. 1 písm. b) připočte k 

množství energie z obnovitelných zdrojů 

energie, které se zohledňuje při 

posuzování podílů obnovitelné energie 

členského státu vydávajícího oficiální 

oznámení. 

3. Pro účely posouzení souladu s 

celkovými národními cíli pro obnovitelné 

energie podle této směrnice se množství 

elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 

energie oznámené podle odst. 1 písm. b) 

připočte k množství energie z 

obnovitelných zdrojů energie, které se 

zohledňuje při posuzování cílů 

stanovených pro obnovitelnou energii 

členského státu vydávajícího oficiální 

oznámení. 

 

Pozměňovací návrh  49 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 

členských států podle článku 5, mohou se 

dva nebo více členských států rozhodnout, 

že dobrovolně spojí nebo budou částečně 

koordinovat své vnitrostátní režimy 

podpory. V těchto případech se může určité 

množství energie z obnovitelných zdrojů 

vyrobené na území jednoho zúčastněného 

členského státu započítat do 

národního podílu obnovitelné energie 

jiného zúčastněného členského státu, 

pokud dotyčné členské státy: 

1. Aniž jsou dotčeny povinnosti 

členských států podle článku 5, mohou se 

dva nebo více členských států rozhodnout, 

že dobrovolně spojí nebo budou částečně 

koordinovat své vnitrostátní režimy 

podpory. V těchto případech se může určité 

množství energie z obnovitelných zdrojů 

vyrobené na území jednoho zúčastněného 

členského státu započítat do národního cíle 

stanoveného pro obnovitelné energie 

jiného zúčastněného členského státu, 

pokud dotyčné členské státy: 

 

Pozměňovací návrh  50 



 

AD\1135872CS.docx 33/44 PE597.694v02-00 

 CS 

Návrh směrnice 

Čl. 13 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Pro účely výpočtu celkových 

národních podílů obnovitelné energie 

podle této směrnice se množství elektřiny 

nebo energie pro vytápění nebo chlazení z 

obnovitelných zdrojů energie oznámené v 

souladu s odstavcem 2 přerozdělí mezi 

dotčené členské státy podle oznámeného 

distribučního pravidla. 

3. Pro účely výpočtu celkového 

národního cíle pro obnovitelné energie 

podle této směrnice se množství elektřiny 

nebo energie pro vytápění nebo chlazení 

z obnovitelných zdrojů energie oznámené 

v souladu s odstavcem 2 přerozdělí mezi 

dotčené členské státy podle oznámeného 

distribučního pravidla. Komise usnadní 

zavedení společných režimů podpory mezi 

členskými státy, zejména předáváním 

pokynů a osvědčených postupů. 

 

Pozměňovací návrh  51 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

předpisy týkající se postupů schvalování, 

vydávání osvědčení a povolení, které se 

uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, 

tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie a na související infrastruktury 

přenosových a distribučních sítí a na 

proces přeměny biomasy na biopaliva nebo 

jiné energetické výrobky, byly přiměřené a 

nezbytné. 

Členské státy zajistí, aby vnitrostátní 

předpisy týkající se postupů schvalování, 

vydávání osvědčení a povolení, které se 

uplatňují na podniky na výrobu elektřiny, 

tepla nebo chlazení z obnovitelných zdrojů 

energie a na související infrastruktury 

přenosových a distribučních sítí a na 

proces přeměny biomasy na biopaliva nebo 

jiné energetické výrobky, byly přiměřené, 

nezbytné a zjednodušené a aby 

upřednostňovaly veřejné subjekty a 

spotřebitele a samospotřebitele energie 

z obnovitelných zdrojů. Za tímto účelem 

členské státy vypracují jednoduchá 

administrativní pravidla v souladu s 

článkem 16. 

Odůvodnění 

Jedním z cílů této směrnice je podpořit rozšíření vlastní spotřeby a energetické soběstačnosti 

komunit. 

 

Pozměňovací návrh  52 
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Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 1 – pododstavec 2 – písm. d 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) pro decentralizovaná zařízení na 

výrobu energie z obnovitelných zdrojů 

byly zavedeny zjednodušené schvalovací 

postupy představující menší zátěž, včetně 

prostého ohlášení, pokud to umožňuje 

příslušný regulační rámec. 

d) pro decentralizovaná zařízení na 

výrobu energie z obnovitelných zdrojů, 

samospotřebitele energie z obnovitelných 

zdrojů, komunity obnovitelné energie 

a skladování energie byly zavedeny 

zjednodušené schvalovací postupy 

představující menší zátěž, včetně prostého 

ohlášení, pokud to umožňuje příslušný 

regulační rámec. 

 

Pozměňovací návrh  53 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Členské státy zajistí, aby plánovaná 

podpora energie z obnovitelných zdrojů 

byla pro investory dostatečně 

předvídatelná. Za tímto účelem členské 

státy definují a zveřejní dlouhodobý 

harmonogram ve vztahu k očekávanému 

přidělování podpory, pokrývající nejméně 

tři následující roky a obsahující pro každý 

režim orientační lhůty, kapacitu, rozpočet, 

jehož přidělení se očekává, jakož i 

konzultaci se zúčastněnými stranami 

ohledně koncepce podpory. 

3. Členské státy zajistí, aby plánovaná 

podpora energie z obnovitelných zdrojů 

byla pro investory dostatečně 

předvídatelná. Za tímto účelem členské 

státy definují a zveřejní dlouhodobý 

harmonogram pro očekávané přidělování 

podpory, pokrývající nejméně pět 

následujících let a obsahující pro každý 

režim orientační lhůty, kapacitu, rozpočet, 

jehož přidělení se očekává, jakož i 

konzultaci se zúčastněnými stranami 

ohledně koncepce podpory. 

Odůvodnění 

Nejčastějším tématem všech obdržených petic je stabilní právní rámec. Členské státy musí 

zajistit, aby byly dodržovány zásady práva EU, mezi něž patří i právní jistota a ochrana 

legitimního očekávání. 

 

Pozměňovací návrh  54 

Návrh směrnice 

Čl. 15 – odst. 8 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 
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8. Členské státy posoudí svůj 

potenciál v oblasti obnovitelných zdrojů 

energie a v oblasti využití odpadního tepla 

a chladu pro vytápění a chlazení. Uvedené 

posouzení se uvede ve druhém 

komplexním posouzení vyžadovaném 

podle čl. 14 odst. 1 směrnice 2012/27/EU 

poprvé do 31. prosince 2020 a v 

následných aktualizacích komplexního 

posouzení. 

8. Členské státy posoudí svůj 

udržitelný potenciál v oblasti 

obnovitelných zdrojů energie, který musí 

zahrnout prostorovou analýzu oblastí 

vhodných pro jejich zavádění s nízkým 

ekologickým rizikem a potenciál pro 
využití odpadního tepla a chladu pro 

vytápění a chlazení. Uvedené posouzení se 

uvede ve druhém komplexním posouzení 

vyžadovaném podle čl. 14 odst. 1 směrnice 

2012/27/EU poprvé do 31. prosince 2020 a 

v následných aktualizacích komplexního 

posouzení. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je v souladu s řadou obav, které občané vyslovují prostřednictvím 

petic. Je nanejvýš důležité, aby členské státy do hodnocení svého potenciálu pro obnovitelné 

energie zařadily ekologické dopady zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, aby se 

tak zajistila větší právní jistota a lepší přijetí ze strany společnosti. Tento přístup se 

strategicky zaměřuje na zajištění plného dodržování právních předpisů EU v oblasti životního 

prostředí a všech souvisejících základních práv občanů s cílem předcházet konfliktům mezi 

občanskou společností, vývojáři a vládou. 

 

Pozměňovací návrh  55 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 3 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

3. Jednotné administrativní kontaktní 

místo ve spolupráci s provozovateli 

přenosové soustavy a provozovateli 

distribuční soustavy zveřejní manuál 

procedur pro developery projektů v oblasti 

obnovitelných zdrojů, včetně projektů 

malého rozsahu a projektů 

samospotřebitelů energie z obnovitelných 

zdrojů. 

3. Jednotné administrativní kontaktní 

místo ve spolupráci s provozovateli 

přenosové soustavy a provozovateli 

distribuční soustavy zveřejní manuál 

postupů pro developery projektů v oblasti 

obnovitelných zdrojů, včetně projektů 

malého rozsahu, projektů samospotřebitelů 

energie z obnovitelných zdrojů a projektů 

komunit obnovitelné energie. 

 

Pozměňovací návrh  56 

Návrh směrnice 

Čl. 16 – odst. 5 
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Členské státy usnadní modernizaci 

stávajících zařízení na výrobu energie z 

obnovitelných zdrojů mimo jiné zajištěním 

zjednodušeného a rychlého povolovacího 

procesu, jenž nepřesáhne jeden rok od data, 

kdy je jednotnému administrativnímu 

kontaktnímu místu podána žádost o 

modernizaci. 

5. Členské státy usnadní modernizaci 

stávajících zařízení na výrobu energie z 

obnovitelných zdrojů mimo jiné zajištěním 

zjednodušeného a rychlého povolovacího 

procesu, jenž nepřesáhne jeden rok od data, 

kdy je jednotnému administrativnímu 

kontaktnímu místu podána oprávněná 

žádost o modernizaci. 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je úzce spjat s pozměňovacím návrhem k čl. 17 odst. 2. Doplněním 

slova „oprávněný“ by se pomohlo zajistit, aby snaha o usnadnění modernizace stávajících sítí 

byla v souladu s příslušným právním předpisem EU v oblasti životního prostředí a nevedla k 

tomu, aby se nedostatečně zohledňovaly dopady na životní prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  57 

Návrh směrnice 

Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Neočekává-li se významný negativní 

environmentální či sociální dopad, 

modernizace se povolí po podání oznámení 

jednotnému administrativnímu 

kontaktnímu místu zřízenému v souladu s 

článkem 16. Jednotné administrativní 

kontaktní místo rozhodne do šesti měsíců 

po přijetí oznámení, je-li dostatečné. 

Je-li zajištěno dodržení směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2014/52/EU1a (směrnice o posuzování 

vlivu na životní prostředí), směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2001/42/ES1b (směrnice o strategickém 

posuzování vlivů na životní prostředí) a čl. 

6 odst. 3 a 4 směrnice Rady 92/43/EHS 

(směrnice o ochraně přírodních 

stanovišť)1c a neočekává-li se významný 

negativní environmentální či sociální 

dopad, modernizace se povolí po podání 

oznámení jednotnému administrativnímu 

kontaktnímu místu zřízenému v souladu s 

článkem 16.  Jednotné administrativní 

kontaktní místo rozhodne do šesti měsíců 

po přijetí oznámení. 

 _________________ 

 1a Směrnice Evropského parlamentu 

a Rady 2014/52/EU ze dne 

16. dubna 2014, kterou se mění směrnice 

2011/92/EU o posuzování vlivů některých 
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veřejných a soukromých záměrů na 

životní prostředí (Úř. věst. L 124, 

25.4.2014, s. 1).  

 1b Směrnice Evropského parlamentu a 

Rady 2001/42/ES ze dne 27. června 2001 

o posuzování vlivů některých plánů a 

programů na životní prostředí (Úř. věst. L 

197, 21.7.2001, s. 30). 

 1c Směrnice Rady 92/43/EHS ze dne 

21. května 1992 o ochraně přírodních 

stanovišť, volně žijících živočichů a planě 

rostoucích rostlin (Úř. věst. L 206, 

22.7.1992, s. 7). 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh reaguje na řadu obav, které občané vyslovují prostřednictvím petic. 

Doplnění výslovného odkazu na potřebu zajistit soulad se směrnicí o posuzování vlivů 

na životní prostředí, směrnicí o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí a směrnicí 

o ochraně přírodních stanovišť by pomohlo zajistit, aby se na modernizaci stávajících zařízení 

na výrobu energie z obnovitelných zdrojů i nadále vztahovala dostatečná kontrola v oblasti 

životního prostředí. 

 

Pozměňovací návrh  58 

Návrh směrnice 

Čl. 18 – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy zajistí, aby informace 

ohledně jednotlivých forem podpory byly 

přístupné všem relevantním aktérům, 

například spotřebitelům, stavebním firmám 

a osobám provádějícím instalaci, 

architektům a dodavatelům zařízení a 

systémů pro vytápění, chlazení a výrobu 

elektřiny a vozidel, ve kterých lze využívat 

energii z obnovitelných zdrojů. 

1. Členské státy zajistí, aby informace 

o jednotlivých formách podpory byly 

přístupné všem relevantním aktérům, 

například spotřebitelům, zejména 

spotřebitelům s nízkými příjmy, 

zranitelným spotřebitelům, 

samospotřebitelům energie z 

obnovitelných zdrojů, komunitám 

obnovitelné energie, osobám provádějícím 

instalaci, architektům a dodavatelům 

zařízení a systémů pro vytápění, chlazení a 

výrobu elektřiny a vozidel, ve kterých lze 

využívat energii z obnovitelných zdrojů. 

Odůvodnění 

Zahrnutí spotřebitelů s nízkým příjmem, zranitelných spotřebitelů, samospotřebitelů energie z 
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obnovitelných zdrojů a komunit obnovitelné energie, což jsou skupiny, jichž se přímo týkají 

petice, které obdržel výbor PETI, a jež jsou úzce spjaty s dalšími pozměňovacími návrhy 

předloženými skupinou Verts/ALE, konkrétně s PN k článku 15. 

 

Pozměňovací návrh  59 

Návrh směrnice 

Čl. 18 – odst. 4 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

4. Členské státy zpřístupní veřejnosti 

informace o systémech osvědčování nebo 

rovnocenných systémech kvalifikace, které 

jsou uvedeny v odstavci 3. Členské státy 

mohou rovněž zpřístupnit seznam osob 

provádějících instalaci, které mají 

kvalifikaci nebo osvědčení podle 

ustanovení uvedených v odstavci 3. 

4. Členské státy zpřístupní veřejnosti 

informace o systémech osvědčování nebo 

rovnocenných systémech kvalifikace, které 

jsou uvedeny v odstavci 3. Členské státy 

zpřístupní seznam osob provádějících 

instalaci, které mají kvalifikaci nebo 

osvědčení podle ustanovení uvedených v 

odstavci 3. 

Odůvodnění 

Je-li cílem podporovat obnovitelné zdroje, musí mít veřejnost přístup k certifikovaným 

osobám provádějícím instalaci. 

 

Pozměňovací návrh  60 

Návrh směrnice 

Čl. 20  – odst. 1 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

1. Členské státy případně posoudí 

nutnost rozšířit stávající infrastrukturu 

plynárenské sítě s cílem usnadnit začlenění 

plynu z obnovitelných zdrojů energie. 

1. Členské státy posoudí nutnost 

rozšířit stávající infrastrukturu plynárenské 

sítě s cílem usnadnit začlenění plynu z 

obnovitelných zdrojů energie. 

Provozovatelé přenosových soustav a 

provozovatelé distribučních soustav 

odpovídají za bezproblémový provoz 

infrastruktury plynárenské sítě, včetně její 

údržby a pravidelného čištění. 

Odůvodnění 

Aby se na trhu zajistilo začlenění plynu z obnovitelných zdrojů energie, což je spjato 

s ostatními částmi směrnice, je nezbytné, aby provozovatelé nesli odpovědnost za 

infrastrukturu. 
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Pozměňovací návrh  61 

Návrh směrnice 

Čl. 20 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1a. Členské státy učiní potřebné kroky 

k rozvoji přenosové a distribuční 

infrastruktury, inteligentních sítí, 

skladovacích kapacit a elektrické soustavy 

tak, aby se umožnilo bezpečné 

provozování elektrické soustavy, neboť 

napomáhá dalšímu rozvoji výroby 

elektřiny z obnovitelných zdrojů, včetně 

propojovacího vedení mezi členskými státy 

a mezi členskými státy a třetími zeměmi. 

Členské státy rovněž učiní patřičné kroky 

k urychlení schvalovacích postupů pro 

infrastrukturu sítě a pro koordinaci 

schvalování infrastruktury sítě se 

správními a plánovacími postupy. 

 V souladu s požadavky na zachování 

spolehlivosti a bezpečnosti distribuční 

soustavy, jež se zakládají na 

transparentních a nediskriminačních 

kritériích stanovených příslušnými 

vnitrostátními orgány, členské státy: 

 a)  zajistí, aby provozovatelé 

přenosových soustav a provozovatelé 

distribučních soustav zaručili na svém 

území přenos a distribuci elektřiny 

vyrobené z obnovitelných zdrojů energie; 

 b) stanoví přednostní nebo zaručený 

přístup elektřině vyrobené z obnovitelných 

zdrojů do distribuční soustavy; 

 c) zajistí, aby provozovatelé 

přenosových soustav dávali při spouštění 

zařízení na výrobu elektřiny přednost 

výrobním zařízením využívajícím různé 

obnovitelné zdroje energie, pokud to 

umožňuje bezpečné provozování 

vnitrostátní elektrické soustavy, a aby se 

tak dělo na základě transparentních 

a nediskriminačních kritérií;  

 d)  zajistí přijetí konkrétních, 

transparentních a nediskriminačních 
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opatření, jejichž cílem je dosažení 

nejvyšších úrovní bezpečnosti vnitrostátní 

elektrické soustavy; 

 e)  zajistí, aby byla přijata náležitá 

provozní opatření pro distribuční soustavy 

a trh s cílem minimalizovat omezení 

distribuce elektřiny vyrobené 

z obnovitelných zdrojů. 

Odůvodnění 

Energie z obnovitelných zdrojů musí být považována za prioritu. V hodnocení směrnice 

2009/28/ES, které Komise provedla v rámci iniciativy REFIT, se uvádí, že provádění 

ustanovení o přednostním nasazení a přednostním přístupu elektřiny z obnovitelných zdrojů 

do sítě účinně podpořilo zavádění obnovitelných zdrojů elektřiny a ekonomiku projektů 

obnovitelných zdrojů a přispělo k plnění národních cílů. 

 

 

Pozměňovací návrh  62 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – návětí 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Členské státy zajistí, že (si) 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů, a to individuálně nebo 

prostřednictvím agregátorů: 

Členské státy zajistí, aby spotřebitelé 

v domácnostech byli oprávněni stát se 

samospotřebiteli energie z obnovitelných 

zdrojů, a to individuálně i kolektivně. 

Členské státy zajistí, že (si) 

samospotřebitelé energie z obnovitelných 

zdrojů: 

 

Pozměňovací návrh  63 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly nepřiměřené 

postupy a platby, jež nejsou nákladově 

a) mají nárok provozovat vlastní 

spotřebu a prostřednictvím smluv o nákupu 

energie prodávat svou přebytečnou 

produkci elektřiny z obnovitelných zdrojů, 

aniž by se na ně vztahovaly daně, 

nepřiměřené postupy a platby, s náležitým 

zohledněním všech výhod plynoucích 
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efektivní; z decentralizované výroby energie 

z obnovitelných zdrojů; 

Odůvodnění 

Zavedení daně je třeba zabránit. Mnoho předkladatelů petic zdůrazňovalo, že by to 

představovalo značný problém, neboť vlastní spotřeba energie vyráběné z obnovitelných 

zdrojů by podle jejich názoru přestala být finančně neatraktivní. 

 

Pozměňovací návrh  64 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 1 – pododstavec 1 – písm. a a (nové) 

 
Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 aa) mají nárok spotřebovávat 

elektřinu, kterou vyrobili z obnovitelných 

zdrojů, aniž by museli hradit jakékoli 

poplatky či daně. 

Odůvodnění 

Nejčastějším tématem všech obdržených petic je stabilní právní rámec; mezi tématy petic se 

vyskytují i práva spotřebitelů. Členské státy musí zajistit, aby byly dodržovány zásady práva 

EU, mezi něž patří i právní jistota a ochrana legitimního očekávání. 

 

Pozměňovací návrh  65 

Návrh směrnice 

Čl. 21 – odst. 3 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 3a. Členské státy stanoví konkrétní 

opatření na posílení a usnadnění rozvoje 

vlastní spotřeby energie z obnovitelných 

zdrojů a na odstranění všech stávajících 

překážek. 

Odůvodnění 

Členské státy musí posílit vlastní spotřebu energie z obnovitelných zdrojů, zvláště s ohledem 

na pozitivní sociální a environmentální netržní vlivy, které vznikly v důsledku 

decentralizované výroby energie z obnovitelných zdrojů. Tento pozměňovací návrh je nedílně 

provázán s logikou celého návrhu. 
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Pozměňovací návrh  66 

Návrh směrnice 

Čl. 22 – odst. 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

2. Aniž jsou dotčena pravidla pro 

státní podporu, členské státy při 

koncipování režimů podpory zohlední 

specifika komunit obnovitelné energie. 

2. Členské státy při koncipování 

režimů podpory zohlední specifika 

komunit obnovitelné energie, zejména 

domácností s nízkými příjmy, které trpí 

energetickou chudobou. 

Odůvodnění 

Projekty, které na místní úrovni provádějí komunity obnovitelné energie a které jsou 

podporovány v rámci režimu podpory, by měly být v co největší možné míře vyňaty z pravidel 

pro státní podporu, aby se napomohlo rozvoji obnovitelných zdrojů a jejich pronikání do celé 

EU. K předkladatelům petic se řadí zástupci malých a středních podniků, sdružení a jednotliví 

občané, kteří sdílejí vizi společnosti s odolnou energetikou, jejíž budování by mělo být co 

nejvíce podporováno, zejména pokud je v sázce příspěvek místních komunit obnovitelné 

energie. 
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