
AM\727576CS.doc PE407.810v01-00
Externí překlad

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro regionální rozvoj

2008(0016)(COD)

6. 6. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
10 - 65

Návrh stanoviska
Samuli Pohjamo
(PE405.967v01-00)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře užívání energie 
z obnovitelných zdrojů

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



PE407.810v01-00 2/43 AM\727576CS.doc
Externí překlad

CS

AM_Com_LegOpinion



AM\727576CS.doc 3/43 PE407.810v01-00
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 10
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. K vytvoření energetického modelu, 
který by podporoval obnovitelné energie, 
je nezbytné zahájit strategickou 
spolupráci, na níž se spolu s členskými 
státy budou podílet regiony a místní 
orgány a která se zaměří na jejich přímé 
zapojení do rozvoje tohoto modelu.

Or. es

Pozměňovací návrh 11
Jill Evans

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí o 
tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu. 

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 12
Jana Bobošíková

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 a v souvislosti 
s analýzami OSN a Světové banky 
týkajícími se dopadu výroby biopaliv na 
produkci potravin je vhodné stanovit 
povinné cíle celkového 20% podílu 
obnovitelné energie na spotřebě Evropské 
unie do roku 2020 a ponechat na 
členských státech, aby se rozhodly, jaký 
procentní podíl obnovitelné energie je 
proveditelný v dopravě.

Or. cs

Odůvodnění

Nehledě na rozhodnutí přijaté zasedáním Evropské rady v Bruselu v březnu 2007 stanovit 
v jednotlivých státech 10% podíl biopaliv na celkové s dopravou spojené spotřebě benzinu a 
motorové nafty do roku 2020 by odpovědnost za takové rozhodnutí měla být – se zřetelem ke 
klesajícímu množství zemědělské půdy, která je k dispozici pro produkci potravin – ponechána 
na jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 13
Jill Evans

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 

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady a 
Evropského parlamentu je vhodné stanovit 
povinné cíle minimálního průběžného 
podílu a celkového 20% podílu 
obnovitelné energie na koncové spotřebě 
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Evropské unie do roku 2020. 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 
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 14
Jana Bobošíková

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.

vypouští se
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Or. cs

Odůvodnění

Odpovědnost za rozhodnutí o podílu biopaliv na celkové s dopravou spojené spotřebě benzinu 
a motorové nafty do roku 2020 by měla i nadále spočívat na jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 15
Jill Evans

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) 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 energii, 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, 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 
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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.

Pozměňovací návrh 16
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

38a. Půda s velkou zásobou uhlíku v půdě 
nebo vegetaci by rovněž neměla být 
využívána pro rozvoj jiných projektů 
obnovitelné energie, jako je budování 
vodních turbín a s nimi spojených tras, 
včetně „plovoucích silnic“, a jinou 
infrastrukturu. Dopady takového rozvoje 
na rašeliniště nevyhnutelně povedou 
k vysoušení rozsáhlých oblastí rašelinišť a 
uvolňování uloženého uhlíku do ovzduší, 
s důsledky pro tvorbu oxidu uhličitého.

Or. en

Odůvodnění

Rašeliniště jsou propadem uhlíku. Výstavba větrných elektráren, „plovoucích silnic“ a další 
infrastruktury vede k narušení přirozeného odtoku a k vysoušení rašelinišť, v jehož důsledku 
se do ovzduší uvolňuje značné množství oxidu uhličitého a vzniká více emisí uhlíku, než je 
větrná elektrárna schopná vůbec kdy ušetřit.
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Pozměňovací návrh 17
Jana Bobošíková

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 42 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

42a. Na základě zpráv a analýz OSN 
a Světové banky z března 2008 je zapotřebí 
splnit další kritérium, které se týká výroby 
biopaliv, totiž zajistit, aby byla produkce 
potravin udržitelná, a předcházet 
potravinové krizi. 

Or. cs

Pozměňovací návrh 18
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 45

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(45) S cílem vyhnout se nepřiměřené 
administrativní zátěži by měl být stanoven 
seznam standardních hodnot pro běžné 
způsoby výroby biopaliv. U biopaliv a 
jiných biokapalin by vždy mělo být možno 
zjistit stupeň úspory skleníkových plynů 
stanovený tímto seznamem. Pokud se 
standardní hodnota úspor skleníkových 
plynů u způsobu výroby nachází pod 
požadovanou minimální úrovní úspor 
skleníkových plynů, mělo by se vyžadovat, 
aby výrobci usilující o prokázání jejich 
souladu s touto minimální úrovní dokázali, 
že skutečné emise z jejich výrobního 
procesu jsou nižší než ty, které byly 
použity při výpočtu standardních hodnot.

(45) S cílem vyhnout se nepřiměřené 
administrativní zátěži by měl být stanoven 
seznam standardních hodnot pro běžné 
způsoby výroby biopaliv. U biopaliv a 
jiných biokapalin by vždy mělo být možno 
zjistit stupeň úspory skleníkových plynů 
stanovený tímto seznamem a zároveň 
zajistit, že to v žádném případě nebude 
zahrnovat diskriminaci vůči těm členským 
státům a regionům, jejichž území je 
neproduktivní vzhledem k povaze jejich 
půdy, klimatu a těžbě surovin. Pokud se 
standardní hodnota úspor skleníkových 
plynů u způsobu výroby nachází pod 
požadovanou minimální úrovní úspor 
skleníkových plynů, mělo by se vyžadovat, 
aby výrobci usilující o prokázání jejich 
souladu s touto minimální úrovní dokázali, 
že skutečné emise z jejich výrobního 
procesu jsou nižší než ty, které byly 
použity při výpočtu standardních hodnot.
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Or. es

Odůvodnění

K tomu, aby nedocházelo k diskriminaci mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Pozměňovací návrh 19
Jill Evans

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

Otázka je řešena ve směrnici o jakosti paliv.

Pozměňovací návrh 20
Jana Bobošíková

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. cs
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Pozměňovací návrh 21
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(51) Podpůrná opatření přijatá podle této 
směrnice, která představují státní podporu 
ve smyslu článku 87 Smlouvy, musí být 
oznámena Komisi, která je musí podle čl. 
88 odst. 3 Smlouvy schválit před jejich 
prováděním. Informace poskytnuté Komisi 
na základě této směrnice nenahrazují 
oznamovací povinnost členských států 
podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

(51) Členským státům, regionům a 
místním orgánům bude umožněno, aby 
zřídily veřejnou pomoc k podpoře 
obnovitelných energií, neboť tyto energie 
jsou na počátku mnohem nákladnější než 
ty, které jsou jimi nahrazovány, a zároveň 
se zajistí, aby její zavádění na trh s energií 
nepředstavovalo krátkodobé komerční 
výhody či nižší ceny pro spotřebitele.
Podpůrná opatření přijatá podle této 
směrnice, která představují státní podporu 
ve smyslu článku 87 Smlouvy, musí být 
oznámena Komisi, která je musí podle čl. 
88 odst. 3 Smlouvy schválit před jejich 
prováděním. Informace poskytnuté Komisi 
na základě této směrnice nenahrazují 
oznamovací povinnost členských států 
podle čl. 88 odst. 3 Smlouvy.

Or. es

Odůvodnění

Nejlepším způsobem podpory alternativních energií v členských státech je zahrnout je do 
veřejné pomoci na podporu těchto energií.

Pozměňovací návrh 22
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 51 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

51a. Uznávají se naděje na zavedení 
hospodářského růstu prostřednictvím 
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inovací a udržitelné a soutěživé 
energetické politiky. Výroba obnovitelné 
energie často závisí na místních či 
regionálních malých a středních 
podnicích. Významné jsou příležitosti pro 
růst a zaměstnanost, které přináší 
investice do obnovitelné energie na místní 
a regionální úrovni v členských státech a 
jejich regionech. Komise a členské státy 
proto musí podporovat rozvojová opatření 
na vnitrostátní a regionální úrovni 
v těchto oblastech, podporovat výměnu 
osvědčených postupů ve výrobě 
obnovitelné energie mezi místními a 
regionálními rozvojovými iniciativami a 
podporovat využití strukturálních fondů 
v této oblasti.

Or. en

Pozměňovací návrh 23
Jill Evans

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
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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 24
Jana Bobošíková

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 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.

Or. cs

Pozměňovací návrh 25
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 2  odst. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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.

Pozměňovací návrh 26
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 2  odst. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

f) „palivem 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 toto rozlišení jasně formuluje.

Pozměňovací návrh 27
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 2  odst. f a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa. „půdou s vysokou hodnotou z hlediska 
ochrany životního prostředí“ se rozumí:
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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 
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).
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Pozměňovací návrh 28
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 2  odst. f b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fb. „nevyužívanou půdou, znehodnocenou 
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 
znehodnocenou 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 neporušenosti. Rok 1990 je mezním rokem pro odlesňování schváleným v rámci 
Kjótského protokolu.

Pozměňovací návrh 29
Jill Evans

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 

vypouští se
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členském státě.

Při výpočtu celkové energie spotřebované 
v dopravě se pro účely prvního pododstavce 
nezohledňují jiné ropné 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 30
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice
Čl. 3  odst. 3 – pododstavec 1

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.

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2015 byl alespoň 7,5 % a v roce 
2020 byl alespoň 10 % konečné spotřeby 
energie v dopravě v uvedeném členském 
státě. Od roku 2015 bude nárůstu kvóty 
energie z obnovitelných zdrojů dosaženo 
prostřednictvím druhé generace biopaliv, 
vodíku a elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie.

Or. es

Odůvodnění

Je třeba stanovit průběžný cíl pro rok 2015 se zřetelem k úsilí vyžadovanému v odvětví 
dopravy. Od tohoto data by mělo být použití první generace biopaliv omezeno ve prospěch 
zdrojů energie, které budou šetrnější k životnímu prostředí.
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Pozměňovací návrh 31
Jana Bobošíková

Návrh směrnice
Čl. 3  odst. 3 – pododstavec 1

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.

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020, o kterém rozhodne, byl 
takovým podílem konečné spotřeby energie 
v dopravě, který je proveditelný.

Or. cs

Odůvodnění

Nehledě na rozhodnutí přijaté na zasedání Evropské rady v Bruselu v březnu 2007 stanovit 
v jednotlivých státech 10% podíl biopaliv na celkové s dopravou spojené spotřebě benzinu a 
motorové nafty do roku 2020 by odpovědnost za takové rozhodnutí měla být – se zřetelem ke 
klesajícímu množství zemědělské půdy, která je k dispozici pro produkci potravin – ponechána 
na jednotlivých členských státech.

Pozměňovací návrh 32
Jill Evans

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 
stávajících zdrojů biomasy a mobilizaci 

1. Každý členský stát přijme akční plán pro 
obnovitelnou energii (RAP).
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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 
specificky 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 33
Elspeth Attwooll, Catherine Stihler

Návrh směrnice
Čl. 4  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát přijme vnitrostátní 
akční plán.

Každý členský stát přijme vnitrostátní 
akční plán na základě akčních plánů pro 
energii vypracovaných na místní i 
regionální úrovni koordinovaný 
s regionálními politikami a politikami pro 
využití půdy; členské státy budou při 
vypracování vnitrostátních akčních plánů 
aktivně konzultovat a zapojovat regionální 
a místní orgány, a to již od samého 
počátku.

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 
stávajících zdrojů biomasy a mobilizaci 
nových zdrojů biomasy pro různá využití, a 
opatření, která je třeba přijmout ke splnění 
požadavků článků 12 až 17.

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, také 
na regionální a místní úrovni, včetně 
vnitrostátních a regionálních politik pro 
rozvoj stávajících zdrojů biomasy a 
mobilizaci nových zdrojů biomasy pro 
různá využití, a opatření, která je třeba 
přijmout ke splnění požadavků článků 12 
až 17; EU proto poskytne místním a 
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regionálním orgánům podrobné pokyny 
týkající se aktivní úlohy a pravomocí, 
které mají při zavádění těchto plánů, a to 
s využitím praktických příkladů využití 
obnovitelných zdrojů energie na základě 
existujících osvědčených postupů.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Jill Evans

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 obnovitelné 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 35
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Nejpozději do 30. června 2009 Komise 
připraví závazný vzor akčního plánu 
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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); teplo a elektřiny vyrobené 
z obnovitelných a neobnovitelných zdrojů;
– 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;
ii) závazné cíle týkající se podílu energie 
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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
– specifická 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.
– specifická opatření k naplnění 
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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
– specifická opatření k naplnění 
požadavků stanovených v článcích 12 a 13
a článcích 15 až 17;
v) specifická opatření na podporu 
využívání energie z biomasy:
– obecná opatření včetně politik v daňové, 
finanční, právní nebo jiné oblasti 
podporujících využívání energie 
z obnovitelných zdrojů
– specifická 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
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 
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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 36
Jill Evans

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 
specificky 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 37
Jill Evans

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 38
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 12  odst. 1 – pododstavec 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 
fotovoltaiku, sluneční kolektory, malé 
spalovny biomasy, malá zařízení na 
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výrobu tepla a elektřiny z bioplynu, bylo 
schvalování nahrazeno prostým 
ohlášením příslušnému řídicímu orgánu; 
a

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 39
Jill Evans

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 40
Markus Pieper

Návrh směrnice
Čl. 12  odst. 4  úvodní část a písm. a

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. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet z 
kritérií týkajících se:

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

a) energetická účinnost budov vymezená 
kombinací norem pro izolace a použitých 
technologií vytápění, včetně kombinované 
výroby tepla a energie.

Or. de

Odůvodnění

Při výstavbě nových budov je využití obnovitelných energií v řadě případů proveditelné bez 
větších dodatečných nákladů. Investorům by však měly být otevřeny další technologické 
možnosti, neboť často přispívají k cílům bezpečnosti dodávek a ochrany klimatu dokonce 
s menšími náklady. U stávajících budov však dodatečná instalace vybavení k využití 
obnovitelných energií představuje vysoké dodatečné náklady a v jednotlivých případech se 
tyto náklady značně liší. Zde finanční podpora ze strany státu má větší smysl, než regulace 
budov, která by výrazně zvýšila náklady u existujících budov a zahrnovala by byrokratické 
kontrolní postupy.

Pozměňovací návrh 41
Jill Evans

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 
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a energeticky úsporné budovy stanoví 
jako požadavek nejpozději do roku 2015. 

Členské státy a jejich regionální a místní 
orgány vyžadují, aby 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 42
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 12  odst. 5 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Členské státy s ohledem na vlastní 
stavební předpisy a kodexy podporují 
využívání systémů a zařízení pro vytápění 
a chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
které představují značné snížení spotřeby 
energie, a to zejména v městských 
oblastech, kde jsou tyto systémy obzvláště 
užitečné. Za účelem podpory těchto 
systémů a zařízení využívají členské státy 
energetické nebo ekologické štítky nebo 
jiná vhodná osvědčení nebo normy 
vytvořené na vnitrostátní nebo evropské 
úrovni, pokud existují.
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Or. en

Odůvodnění

Z hlediska regionální politiky EU je nezbytné zdůraznit urbanistický rozměr podpory 
obnovitelných zdrojů energie, a to v souvislosti s energetickými soustavami pro vytápění a 
chlazení.

Pozměňovací návrh 43
Jill Evans

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 teplo z ovzduší nejsou považována za zdroj obnovitelné 
energie. Namísto toho jsou považována za zařízení na úsporu energie podle směrnice 2006/32 
ES (směrnice o energetické účinnosti u konečného uživatele a energetických službách).

Pozměňovací návrh 44
Markus Pieper

Návrh směrnice
Čl. 13  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

dostupné v příslušných vnitrostátních 
programech odborné přípravy. Tyto 
systémy jsou založeny na kritériích 
stanovených v příloze IV. Každý členský 
stát uzná osvědčení, které vydá jiný 
členský stát v souladu s těmito kritérii.

Or. de

Odůvodnění

Navržený systém osvědčování je příliš dalekosáhlý vzhledem k vysokému standardu odborné 
řemeslné přípravy ve většině členských států.

Pozměňovací návrh 45
Jill Evans

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.
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Pozměňovací návrh 46
Francisca Pleguezuelos Aguilar

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy se dohodnou na 
zavedení některých plánů spolupráce 
zahrnující regionální a vnitrostátní 
orgány, která by jim umožnila plně se 
účastnit v rozvoji poskytování informací, 
zvyšování povědomí, odborného vedení a 
programů odborné přípravy.

Or. es

Odůvodnění

Regionální a místní orgány hrají významnou úlohu ve vzdělávání a odborné přípravě a jsou 
stále častěji žádány ze strany občanů, aby zlepšily kvalitu aktuálně poskytovaných informací.

Pozměňovací návrh 47
Markus Pieper

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 

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 
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provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje a pokud není ovlivněn 
provoz elektráren na kombinovanou 
výrobu tepla a elektřiny.

Or. de

Odůvodnění

Podpora a využití obnovitelných energií a kombinované výroby tepla a elektřiny mají za cíl 
zvýšit bezpečnost dodávek a ochranu klimatu a měly by být nahlíženy jako nástroje 
s rovnocenným významem k naplnění těchto cílů. Příspěvek dané elektrárny k bezpečnosti 
dodávek a ochraně klimatu by měl být hodnocen individuálně a se zohledněním 
hospodářských hledisek.

Pozměňovací návrh 48
Jill Evans

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 modernizovaný 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
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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 49
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b. 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.
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Pozměňovací návrh 50
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 1  pododstavec c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

c) způsobilost k finanční podpoře na 
spotřebu biomasy pro energii.

Or. en

Odůvodnění

Tento právní předpis se vztahuje na veškerou energii vyrobenou z biomasy, nikoli pouze 
využívanou jako palivo v dopravě. Kritéria udržitelnosti stanovená v tomto článku by se 
neměla omezovat na palivo v dopravě, neboť veškerá výroba z biomasy, včetně té, která se 
využívá při výrobě tepla a elektřiny, může mít některé dopady přidružené k těm, které je 
zapotřebí řešit.

Pozměňovací návrh 51
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v červnu 2009, se první 
pododstavec použije ode dne 1. ledna 
2015.

Or. es

Odůvodnění

Podle stávajícího znění bude řada regionů EU, které podporovaly výrobu biopaliv 
prostřednictvím systémů podpory, vyloučena z opatření pro dosažení cílů, které stanoví tato 
směrnice. K poskytnutí právní jistoty provozovatelům je zapotřebí umožnit jim přiměřenou 
lhůtu k tomu, aby přizpůsobili své výrobní postupy přísnějším emisním požadavkům této 
směrnice.
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Pozměňovací návrh 52
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Paliva z biomasy v dopravě 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
se omezují na paliva vyrobená z
a) odpadu či zbytků, včetně bioplynu,
b) krmiv vypěstovaných na nevyužívané 
půdě, znehodnocené půdě nebo půdě 
mezního výnosu, pokud jde o emise 
z využití půdy za posledních deset let;

c) z paliva z krmiv, která nemají přímý či 
nepřímý dopad na emise pocházející ze 
změny ve využití půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Biomasa pro energii, která není 
palivem v dopravě, zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena
ze surovin získaných z půdy s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti, pokud ji 
netvoří legální a regulované toky odpadů 
nebo dřevěné zbytky pocházející ze 
zákonných postupů řízení ochrany zdrojů. 
Patří sem půda, která měla jeden z těchto 
statusů od roku 1990, bez ohledu na to, 
zda ho stále ještě má, či nikoliv:
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-a) půda s vysokou hodnotou z hlediska 
ochrany životního prostředí

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

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

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

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

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

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

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jan Březina

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

a) lesů, které jsou spravovány a těženy 
podle kritérií pro udržitelné lesní 
hospodářství ministerské konference 
o ochraně lesů v Evropě (MCPFE) nebo 
podle srovnatelných kritérií stanovených 
v rámci jiných postupů regionální politiky 
v oblasti lesnictví splňují vnitrostátní 



PE407.810v01-00 36/43 AM\727576CS.doc
Externí překlad

CS

právní předpisy týkající se lesnictví a 
životního prostředí;

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

b) mokřadů, tj. půdy pokryté nebo 
nasycené vodou stabilně nebo po 
významnou část roku, včetně 
nenarušených rašelinišť; rašelina získaná 
k účelům uvedeným v odstavci 1 
nepřekročí svůj přirozený roční přírůstek.

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

Or. en

Odůvodnění

Bylo by užitečné umožnit využití rašeliniště jakožto obnovitelného zdroje energie, muselo by 
to však probíhat za určitých podmínek, které by zajistily udržitelnost jeho využití.

Pozměňovací návrh 55
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

a) mokřady

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

b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda o 
rozloze nejméně 0,5 hektaru se stromy 
vyššími než 5  metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 10 %, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ.
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Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, 
pokud v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v lednu 2008.

ba) stepi a křoviny, tj. oblasti se 
smíšenými stromy, keři a loukami, které 
zadržují velké množství zásob uhlíku;

bb) stálé pastviny, tj. nezalesněná pastviště 
a pastviny s luční vegetací, užívané jako 
pastviny po dobu nejméně dvaceti let.

Or. en

Pozměňovací návrh 56
Jill Evans

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bez ohledu na to, zda suroviny byly 
vypěstovány uvnitř nebo vně území 
Společenství, biomasa pro energii se 
nezohledňuje pro účely podle odstavce 1, 
pokud suroviny, ze kterých byla vyrobena, 
nebyla vypěstována v souladu s těmito 
kritérii:
a) dodržení práv na půdu místního 
společenství a původního obyvatelstva, jak 
je to uvedeno v Deklaraci OSN o právech 
původního obyvatelstva a dalších 
relevantních mezinárodních rámcích, 
takže:
– právo využívat půdu lze prokázat a není 
zákonně popřené místními společenstvími 
s prokazatelnými právy;
– využití půdy pro biomasu pro výrobu 
energie neomezuje zákonná práva, 
zvyková práva nebo tradiční práva jiných 
uživatelů, aniž by k tomu tito předem dali 
svobodný a informovaný souhlas, a
b) postupy konzultací a komunikace 
s místním obyvatelstvem a zájmovými 
skupinami prostřednictvím jejich 
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vlastních institucí;
c) soulad s vnitrostátními právními 
předpisy týkajícími se zdraví a bezpečnosti 
pracovníků a také minimálních mezd;
d) soulad s příslušnými úmluvami a 
doporučeními Mezinárodní organizace 
práce;
e) smlouvy s drobnými zemědělci, které 
jsou přiměřené, transparentní a plněné. 
Zejména:
– se uskutečňují dohodnuté platby, a to 
včas a v odpovídající výši, a veškeré 
náklady, poplatky a daně jsou jasně 
vysvětlené a předem dohodnuté;
– je jasně vysvětlené stanovení cen 
výstupů, služeb a výroby;

– systémy vymáhání pohledávek jsou plně 
transparentní a použitá úroková míra je 
přiměřená.

Or. en

Pozměňovací návrh 57
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 15  odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Jana Bobošíková

Návrh směrnice
Článek 16 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 16a (nový)
Kritéria udržitelnosti z hlediska 

bezpečnosti potravin

Biopaliva a další biokapaliny nesmí být 
přednostně pěstovány na půdě určené pro 
produkci potravin.

Or. cs

Odůvodnění

Dopady této směrnice je třeba vidět v souvislosti s analýzami OSN a Světové banky (které 
ukazují, že hlavním důvodem potravinové krize je vysoká cena výroby biopaliv a cíle vyjádřené 
vědeckou komisí Evropské agentury pro životní prostředí ohledně plánu Komise (jehož účelem 
je zajistit, aby podíl biopaliv na veškerých palivech do roku 2020 činil 10 %).

Pozměňovací návrh 59
Jill Evans

Návrh směrnice
Čl. 17  odst. 1  pododstavec a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u biopaliv, pokud je přepokládaná 
hodnota pro úspory emisí skleníkových 
plynů při určitém způsobu výroby pro 
biopaliva stanovena v části A nebo B 
přílohy VII, použitím této standardní 
hodnoty;

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 60
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice
Čl. 19  odst. 1  pododstavec c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) formy veřejné podpory těmto 
energiím, které mohou zahrnovat využití 
strukturálních fondů pro výzkum a vývoj 
energetických technologií v souladu 
s ustanoveními Evropského strategického 
plánu pro energetické technologie.

Or. es

Odůvodnění

Použití nástrojů Společenství, například strukturálních fondů, by mělo posílit kapacitu pro 
výzkum, vývoj a inovace v těchto oblastech.

Pozměňovací návrh 61
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 19  odst. 1  pododstavec k a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) odhadované dopady investic do výroby 
obnovitelné energie na regionální 
rozvojové cíle.

Or.
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Pozměňovací návrh 62
Jana Bobošíková

Návrh směrnice
Čl. 20  odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise sleduje původ biopaliv a jiných 
biokapalin spotřebovaných ve Společenství 
a dopady jejich výroby na využití půdy ve 
Společenství a v hlavních dodavatelských 
třetích zemích. Sledování probíhá na 
základě zpráv členských států, 
předložených podle čl. 19 odst. 1, a zpráv 
příslušných třetích zemí, mezivládních 
organizací, vědeckých studií a jakýchkoli 
dalších příslušných informací. Komise také 
sleduje změny cen komodit spojené 
s využitím biomasy pro energii a jakékoli 
související pozitivní a negativní účinky na 
zajišťování potravin.

1. Komise sleduje původ biopaliv a jiných 
biokapalin spotřebovaných ve Společenství
a dopady jejich výroby na využití půdy ve 
Společenství a v hlavních dodavatelských 
třetích zemích. Sledování probíhá na 
základě zpráv členských států, 
předložených podle čl. 19 odst. 1, a zpráv 
příslušných třetích zemí, mezivládních 
organizací, vědeckých studií a jakýchkoli 
dalších příslušných informací. Komise také 
sleduje změny cen komodit spojené 
s využitím biomasy pro energii a jakékoli 
související pozitivní a negativní účinky na 
zajišťování potravin v hlavních 
dodavatelských třetích zemích. Zároveň 
zohlední zprávy OSN a Světové banky.

Or. cs

Odůvodnění

Současné analýzy OSN a Světové banky ukazují, že hlavní důvodem potravinové krize je vysoká 
cena výroby biopaliv. Komise by měla takové studie zohlednit.

Pozměňovací návrh 63
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 20  odst. 5  pododstavec d a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dopady investic v členských státech 
a regionálních investic do výroby 
obnovitelné energie na regionální růst a 
zaměstnanost.
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Or. en

Pozměňovací návrh 64
Jill Evans

Návrh směrnice
Příloha I  bod B

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 uvedený 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 65
Francisca Pleguezuelos Aguilar

Návrh směrnice
Příloha VII C  bod C  odst. 16  pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. es

Odůvodnění

S některými produkty, například slámou, by se mělo zacházet jako s částečnými produkty, 
nikoli zbytky. V řadě členských států se sláma užívá ke krmení dobytka, a mělo by být tudíž 
možné zahrnout ji do výpočtu rovnováhy emisí skleníkových plynů.
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