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10.1.2018 A8-0392/286 

Pozměňovací návrh  286 

Adina-Ioana Vălean 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 63 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (63a) Očekává se, že pokročilá biopaliva 

budou hrát důležitou úlohu při omezování 

emisí skleníkových plynů v odvětví 

letectví, a proto by povinnost používat 

paliva z obnovitelných zdrojů měla být 

dodržována také konkrétně v případě paliv 

dodávaných do odvětví letectví. Na úrovni 

Unie i členských států je třeba rozvíjet 

politiku, která podnítí přijetí provozních 

opatření k úspoře paliv v lodní dopravě, a 

zároveň podporovat výzkum a vývoj 

zaměřený na zvýšení podílu námořní 

dopravy poháněné větrnou a solární 

energií. 

Or. en 

Odůvodnění 

Souvisí s pozměňovacími návrhy k článku 25. 
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10.1.2018 A8-0392/287 

Pozměňovací návrh  287 

Adina-Ioana Vălean 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Bod odůvodnění 68 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 (68a) Dále by se měla zdůrazňovat 

součinnost mezi oběhovým 

hospodářstvím, biohospodářstvím a 

podporou energie z obnovitelných zdrojů, 

aby bylo zajištěno nejhodnotnější využití 

surovin a nejlepší výsledek z hlediska 

životního prostředí. Politická opatření 

Unie a členských států na podporu výroby 

energie z obnovitelných zdrojů by měla 

vždy zohledňovat zásadu účinného 

využívání zdrojů a optimálního využití 

biomasy. 

Or. en 

Odůvodnění 

Směrnice o obnovitelných zdrojích energie by měla být v souladu se zásadami oběhového 

hospodářství a biohospodářství a podporovat trh s druhotnými surovinami. 
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10.1.2018 A8-0392/288 

Pozměňovací návrh  288 

Adina-Ioana Vălean 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) „energií z obnovitelných zdrojů“ se 

rozumí energie z obnovitelných nefosilních 

zdrojů, totiž energie větrná, solární (solární 

termální a solární fotovoltaická) a , , 

geotermální energie , teplo okolního 

prostředí, energie z přílivu, vln a jiná 

energie z oceánů, vodní energie, energie z 

biomasy, ze skládkového plynu, z kalového 

plynu z čistíren odpadních vod a z 

bioplynů; 

a) „energií z obnovitelných zdrojů“ se 

rozumí energie z obnovitelných nefosilních 

zdrojů, totiž energie větrná, solární (solární 

termální a solární fotovoltaická) 

a geotermální energie, energie okolního 

prostředí, teplo okolního prostředí, energie 

z přílivu, vln a jiná energie z oceánů, vodní 

energie, energie z biomasy, z biometanu, 

ze skládkového plynu, z kalového plynu z 

čistíren odpadních vod a z bioplynů; 

Or. en 

Odůvodnění 

Biometan by měl být připojen k hlavní definici energie z obnovitelných zdrojů. 
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10.1.2018 A8-0392/289 

Pozměňovací návrh  289 

Adina-Ioana Vălean 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) „biomasou“ se rozumí biologicky 

rozložitelná část produktů, odpadů a 

zbytků biologického původu ze 

zemědělství, včetně rostlinných a 

živočišných látek, z lesnictví a 

souvisejících průmyslových odvětví včetně 

rybolovu a akvakultury, jakož i biologicky 

rozložitelná část odpadů, 

včetně průmyslových a komunálních 

odpadů biologického původu; 

c) „biomasou“ se rozumí biologicky 

rozložitelná část produktů, odpadů a 

zbytků biologického původu ze 

zemědělství – včetně rostlinných a 

živočišných látek, z lesnictví a 

souvisejících průmyslových odvětví včetně 

rybolovu a akvakultury, ale s výjimkou 

rašeliny a materiálů tvořících součást 

geologických útvarů a/nebo přeměněných 

na fosílie, – jakož i biologicky rozložitelná 

část odpadů, včetně průmyslových, 

městských a komunálních 

odpadů biologického původu, a bakterií; 

Or. en 

Odůvodnění 

Je třeba objasnit, že rašelina a jiné materiály, které tvoří součást geologických útvarů nebo 

byly přeměněny na fosilie, jsou vyloučeny. Bakterie představují formu obnovitelné biomasy, 

která se vytváří buď prostřednictvím fotosyntézy, nebo i bez ní. 
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10.1.2018 A8-0392/290 

Pozměňovací návrh  290 

Adina-Ioana Vălean 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. g 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) „biopalivem“ se rozumí kapalné 

palivo používané pro dopravu vyráběné z 

biomasy; 

g) „biopalivem“ se rozumí kapalné 

nebo plynné palivo používané pro dopravu 

vyráběné z biomasy nebo jejím 

prostřednictvím; 

Or. en 

Odůvodnění 

Definice biopaliv by měla zahrnovat jak kapalná, tak plynná biopaliva. Biomasa může působit 

jako biologický katalyzátor, jenž vytváří palivo přímo jako produkt nárůstu biomasy. 
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10.1.2018 A8-0392/291 

Pozměňovací návrh  291 

Adina-Ioana Vălean 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. s 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

s) „obnovitelnými kapalnými 

a plynnými palivy nebiologického původu 

používanými v odvětví dopravy“ se 

rozumějí jiná kapalná či plynná paliva než 

biopaliva, jejichž energetický obsah je 

získáván z jiných obnovitelných zdrojů 

energie než z biomasy a která jsou 

používána v dopravě; 

s) „obnovitelnými kapalnými 

a plynnými palivy nebiologického původu 

používanými v odvětví dopravy“ se 

rozumějí jiná kapalná či plynná paliva 

používaná v dopravě než biopaliva, jejichž 

energetický obsah je získáván z jiných 

obnovitelných zdrojů energie než 

z biomasy, u nichž je obsažený uhlík 

zachycován z okolního vzduchu; 

Or. en 

Odůvodnění 

Toto ustanovení by se nemělo vztahovat na průmyslové zachycování uhlíku a opětovné použití 

vstupních surovin, neboť uhlík by nebyl trvalý. Změna definice obnovitelných kapalných 

a plynných paliv používaných v dopravě, která nejsou biologického původu, je spojena 

s článkem 25, kde je lze započítat do nové povinnosti používat paliva z obnovitelných zdrojů. 
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10.1.2018 A8-0392/292 

Pozměňovací návrh  292 

Adina-Ioana Vălean 

za Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

COM(2016)0767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD) 

Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. ee 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ee) „pokročilými biopalivy“ se rozumí 

biopaliva vyrobená ze vstupních surovin 

uvedených v příloze IX části A; 

ee) „pokročilými biopalivy“ se rozumí 

biopaliva vyrobená z odpadu a zbytků ze 

vstupních surovin uvedených v příloze IX 

části A, která odpovídají zásadě hierarchie 

způsobů nakládání s odpady a podle 

regionální analýzy nemají výrazné dopady 

vytěsňování nebo účinky výrazně 

narušující trhy s produkty, odpady nebo 

zbytky; 

Or. en 

 

 


