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11.1.2018 A8-0392/296 

Pozměňovací návrh  296 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

za skupinu S&D 

 

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. 26 – odst. 5 – návětí 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

5. Biopaliva, biokapaliny a paliva z 

biomasy vyrobená z lesní 

biomasy zohledněné pro účely uvedené v 

odst. 1 písm. a), b) a c) musí splňovat 

následující požadavky, aby se 

minimalizovalo riziko využívání 

neudržitelné výroby lesní biomasy: 

5. Biopaliva, biokapaliny a paliva 

z biomasy vyrobená z lesní 

biomasy zohledněné pro účely uvedené 

v odst. 1 písm. a), b) a c) nezahrnují 

pařezy a kulatinu a musí splňovat 

následující požadavky, aby se 

minimalizovalo riziko využívání 

neudržitelné výroby lesní biomasy: 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/297 

Pozměňovací návrh  297 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

Kathleen Van Brempt, Jo Leinen 

za skupinu S&D 

 

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. 26 – odst. 8 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Elektřina z paliv z biomasy vyráběná v 

zařízeních s palivovou kapacitou nejméně 

20 MW se zohlední pro účely uvedené v 

odst. 1 písm. a), b) a c), pouze pokud je 

vyrobena za použití technologie vysoce 

účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny ve smyslu čl. 2 bodu 34 směrnice 

2012/27/EU. Pro účely odst. 1 písm. a) a b) 

se toto ustanovení použije pouze na 

zařízení, jejichž provoz bude zahájen po 

[třech letech od data přijetí této směrnice]. 

Pro účely odst. 1 písm. c) není tímto 

ustanovením dotčena veřejná podpora 

poskytnutá v rámci režimů schválených do 

dne [tři roky od data přijetí této směrnice]. 

Elektřina z paliv z biomasy vyráběná v 

zařízeních s palivovou kapacitou nejméně 

20 MW se zohlední pro účely uvedené v 

odst. 1 písm. a), b) a c), pouze pokud je 

vyrobena za použití technologie vysoce 

účinné kombinované výroby tepla a 

elektřiny ve smyslu čl. 2 bodu 34 směrnice 

2012/27/EU nebo pokud je vyrobena v 

zařízeních vyrábějících pouze elektřinu, 

jejichž čistá elektrická účinnost dosahuje 

nejméně 40 %, a bez použití fosilních 

paliv. Pro účely odst. 1 písm. a) a b) se toto 

ustanovení použije pouze na zařízení, 

jejichž provoz bude zahájen po [třech 

letech od data přijetí této směrnice]. Pro 

účely odst. 1 písm. c) není tímto 

ustanovením dotčena veřejná podpora 

poskytnutá v rámci režimů schválených do 

dne [jeden rok od data přijetí této 

směrnice].“ 

 [Nahrazuje PN 250 příslušného výboru.] 

Or. en 



 

AM\1143222CS.docx  PE614.327v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.1.2018 A8-0392/298 

Pozměňovací návrh  298 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 3 – odst. 1 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 1 a. Každý členský stát zajistí, aby podíl 

energie z pokročilých biopaliv a jiných 

biopaliv a bioplynu vyrobených ze 

vstupních surovin uvedených v příloze IX, 

z obnovitelných kapalných a plynných 

paliv nebiologického původu, z 

recyklovaných paliv s obsahem uhlíku a z 

elektřiny z obnovitelných zdrojů činil ve 

všech druzích dopravy v roce 2030 

alespoň 12 % konečné spotřeby energie v 

dopravě daného členského státu. 

 Členské státy se mohou rozhodnout, že do 

celkového podílu zahrnou až 2% 

příspěvek paliv, která splňují prahové 

hodnoty úspor skleníkových plynů podle 

čl. 26 odst. 7, přičemž se přihlíží ke střední 

hodnotě odhadovaných emisí 

vyplývajících z nepřímé změny ve 

využívání půdy u vstupních surovin pro 

výrobu biopaliv a biokapalin v části A 

přílohy VIII, nebo která jsou 

certifikována jako biopaliva a biokapaliny 

s nízkým rizikem nepřímé změny ve využití 

půdy. 

 [Nahrazuje PN 110 příslušného výboru.] 

Or. en 



 

AM\1143222CS.docx  PE614.327v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.1.2018 A8-0392/299 

Pozměňovací návrh  299 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 25 – odst. 1 – pododstavec 1 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

S účinností od 1. ledna 2021 vyžadují 

členské státy od dodavatelů paliv, aby do 

celkového množství paliv používaných 

v odvětví dopravy, které dodávají pro účely 

spotřeby nebo použití na trhu během 

kalendářního roku, zahrnuli minimální 

podíl energie z pokročilých biopaliv a 

jiných biopaliv a bioplynu vyrobených ze 

vstupních surovin uvedených v příloze IX, 

z obnovitelných kapalných a plynných 

paliv nebiologického původu, z fosilních 

paliv vyráběných z odpadu a z elektřiny z 

obnovitelných zdrojů. 

Za účelem přispění k plnění cílů Unie a 

členských států týkajících se podílu 

konečné spotřeby energie z obnovitelných 

zdrojů, jak je uvedeno v článku 3, členské 

státy s účinností od 1. ledna 2021 vyžadují 

od dodavatelů paliv, aby do celkového 

množství paliv používaných v odvětví 

dopravy, které dodávají pro účely spotřeby 

nebo použití na trhu během kalendářního 

roku, zahrnuli minimální podíl energie z 

pokročilých biopaliv a jiných biopaliv a 

bioplynu vyrobených ze vstupních surovin 

uvedených v příloze IX, z obnovitelných 

kapalných a plynných paliv nebiologického 

původu, recyklovaných paliv s obsahem 

uhlíku a z elektřiny z obnovitelných 

zdrojů. 

 [Nahrazuje PN 216 příslušného výboru.] 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/300 

Pozměňovací návrh  300 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 25 – odst. 1 – pododstavec 2 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Tento minimální podíl v roce 2021 

dosáhne alespoň 1,5 % a vzroste na 

alespoň 6,8 % v roce 2030 v souladu s 

plánem stanoveným v příloze X části B. V 

rámci tohoto celkového podílu musí 

příspěvek pokročilých biopaliv a bioplynu 

vyrobených ze vstupních surovin 

uvedených v příloze IX části A ke dni 1. 

ledna 2021 činit alespoň 0,5 % paliv 

používaných v odvětví dopravy 

dodávaných pro účely spotřeby nebo 

použití na trhu a do roku 2030 vzroste 

alespoň na 3,6 % v souladu s plánem 

stanoveným v příloze X části C. 

Tento minimální podíl v roce 2021 

dosáhne alespoň 1,5 % a vzroste na 

alespoň 12% v roce 2030 v souladu 

s plánem stanoveným v příloze X části B. 

V rámci tohoto celkového podílu musí 

příspěvek pokročilých biopaliv a bioplynu 

vyrobených ze vstupních surovin 

uvedených v příloze IX části A ke dni 1. 

ledna 2021 činit alespoň 0,5 % paliv 

používaných v odvětví dopravy 

dodávaných pro účely spotřeby nebo 

použití na trhu a do roku 2030 vzroste 

alespoň na 3,6 % v souladu s plánem 

stanoveným v příloze X části C. 

Členské státy se mohou rozhodnout, že do 

celkového podílu zahrnou až 2% 

příspěvek paliv, která splňují prahové 

hodnoty úspor skleníkových plynů podle 

čl. 26 odst. 7, přičemž se přihlíží ke střední 

hodnotě odhadovaných emisí 

vyplývajících z nepřímé změny ve 

využívání půdy u vstupních surovin pro 

výrobu biopaliv a biokapalin v části A 

přílohy VIII, nebo která jsou 

certifikována jako biopaliva a biokapaliny 

s nízkým rizikem nepřímé změny ve využití 

půdy. 

 [Nahrazuje PN 217 příslušného výboru.] 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/301 

Pozměňovací návrh  301 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 25 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Tento minimální podíl energie z 

obnovitelných zdrojů dodávané pro 

leteckou dopravu se řídí plánem 

stanoveným v příloze X části C. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/302 

Pozměňovací návrh  302 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

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. 25 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b – odst. 2 a (nový) 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Pro výpočet elektřiny z obnovitelných 

zdrojů dodávané pro silniční vozidla se 

bere v potaz pouze elektřina z 

obnovitelných zdrojů čerpaná na 

zvláštních dobíjecích stanicích a 

zohledňuje se jako pětinásobek příkonu 

elektřiny. 

Or. en 

Odůvodnění 

Dobíjení na zvláštních stanicích představuje méně než 20 % elektřiny, kterou spotřebovávají 

elektrická vozidla. Má-li tato směrnice podpořit elektrifikaci silniční dopravy, je nezbytné, 

aby v případě, že spotřebitelé vnímají dobíjecí infrastrukturu jako nedostatečnou, což se 

odráží v omezeném prodeji elektrických vozidel, byla elektřina využívaná pro silniční vozidla 

připisována zvláštním dobíjecím stanicím a započítávána násobkem, který zohlední, avšak 

nenadhodnotí celkovou elektřinu spotřebovanou těmito vozidly. 
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11.1.2018 A8-0392/303 

Pozměňovací návrh  303 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

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

Návrh směrnice 

Příloha IX – část A – písm. h 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

h) tálový olej a dehet z tálového oleje; h) dehet z tálového oleje; 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/304 

Pozměňovací návrh  304 

Bas Eickhout, Claude Turmes 

za skupinu Verts/ALE 

 

Zpráva A8-0392/2017 

José Blanco López 

Podpora využívání energie z obnovitelných zdrojů 

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

Návrh směrnice 

Příloha IX – část A – písm. q 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

q) další lignocelulózové vláknoviny, 

jak jsou vymezeny v čl. 2 druhém 

pododstavci písm. r), s výjimkou 

pilařského dřeva a dýhařského dřeva; 

q) další lignocelulózové vláknoviny, 

jak jsou vymezeny v čl. 2 druhém 

pododstavci písm. r), s výjimkou 

pilařského dřeva, dýhařského dřeva a 

průmyslového vlákninového dřeva; 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s kritérii udržitelnosti uvedenými v článku 26. 

 

 


