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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. q 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

q) „nepotravinářskou celulózovou 

vláknovinou“ se rozumějí vstupní suroviny 

skládající se především z celulózy 

a hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu 

než lignocelulózové vláknoviny; zahrnují 

zbytky potravinářských a krmných plodin 

(například sláma, kukuřičné šustí, plevy 

a lusky), energetické traviny s nízkým 

obsahem škrobu (například jílek, proso 

prutnaté, ozdobnice, trsť rákosovitá a krycí 

plodiny vysévané před zasetím a po 

sklizení hlavních plodin), průmyslové 

zbytky (včetně zbytků potravinářských 

a krmných plodin po extrakci rostlinných 

olejů, cukrů, škrobů a bílkovin) 

a vláknovina z biologického odpadu; 

q) „nepotravinářskou celulózovou 

vláknovinou“ se rozumějí vstupní suroviny 

skládající se částečně z celulózy 

a hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu 

než lignocelulózové vláknoviny; zahrnují 

zbytky potravinářských a krmných plodin 

(například sláma, kukuřičné šustí, plevy 

a lusky), energetické traviny s nízkým 

obsahem škrobu (například jílek, proso 

prutnaté, ozdobnice, trsť rákosovitá) 

a krycí plodiny vysévané před zasetím a po 

sklizení hlavních plodin, průmyslové 

zbytky (včetně zbytků potravinářských 

a krmných plodin po extrakci rostlinných 

olejů, cukrů, škrobů a bílkovin) 

a vláknovinu z biologického odpadu; 

Or. en 

Odůvodnění 

As long as there is no change to food production and no additional land use (neither direct 

nor indirect), when farmers introduce an additional second harvest for energy purposes, they 



 

AM\1143184CS.docx  PE614.327v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

should have the possibility to innovate into secondary crops with every starch content for 

energy use. Cover crops are already recognised in Directive 2015/1513 as eligible feedstock 

for advanced biofuels, but limited to “low starch content”, which constraints cover crop mix 

choice. This Directive should encourage the use of every kind of cover crop, rather than 

trying to restrict it, as this can increase GHG emission savings and profitability for farmers. 

A 2016 study of ECOFYS shows several of the benefits of sequential cropping for biogas 

production. Agriculture must be part of the Climate solution and this legislation should give 

farmers the necessary tools for fighting climate change whilst guarantying food safety. 
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Návrh směrnice 

Čl. 2 – odst. 2 – písm. dd 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

dd) „potravinářskými a krmnými 

plodinami“ se rozumí plodiny bohaté na 

škrob, cukernaté plodiny a olejniny 

vypěstované na zemědělské půdě jako 

hlavní plodiny, s výjimkou zbytků, odpadu 

nebo ignocelulózové vláknoviny; 

dd) dd) „potravinářskými a krmnými 

plodinami“ se rozumí plodiny bohaté na 

škrob, cukernaté plodiny a olejniny 

vypěstované na zemědělské půdě jako 

hlavní plodiny, s výjimkou zbytků, odpadu 

nebo ignocelulózové vláknoviny; dočasné 

plodiny, jako jsou pokryvné meziplodiny a 

krycí plodiny, se nepovažují za hlavní 

plodiny; 

Or. en 

Odůvodnění 

Dočasné plodiny a krycí plodiny by neměly být považovány za hlavní plodiny, ale za plodiny 

druhé sklizně, které doplňují běžné potravinářské plodiny. Představují alternativu holé půdy a 

podle studie ECOFYS z roku 2016 přinesou řadu výhod: povedou ke snížení emisí 

skleníkových plynů a ke zvýšení výnosnosti pro zemědělce. Zemědělství musí být součástí 

řešení v oblasti klimatu a tento právní předpis by měl poskytnout zemědělcům nástroje 

nezbytné pro boj proti změně klimatu a současně zaručit bezpečnost potravin. 
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