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11.1.2018 A8-0392/305 

Pozměňovací návrh  305 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

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 ze vstupních surovin 

uvedených v příloze IX části A a z odpadu 

a zbytkové biomasy nepocházejících z 

potravinářských/krmných plodin, pokud 

toto biomasa splňuje kritéria udržitelnosti 

uvedená v článku 26; 

Or. en 



 

AM\1143324CS.docx  PE614.327v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.1.2018 A8-0392/306 

Pozměňovací návrh  306 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

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 

 1a. Každý členský stát zajistí, aby podíl 

energie z obnovitelných zdrojů u všech 

forem dopravy činil v roce 2030 alespoň 

12 % konečné spotřeby energie v oblasti 

dopravy v daném členském státě. Za 

účelem splnění cíle spočívajícího v 

dosažení 12% podílu konečné spotřeby 

energie z obnovitelných zdrojů členské 

státy s účinností od 1. ledna 2021 vyžadují 

od dodavatelů paliv, aby zahrnuli 

minimální podíl energie z obnovitelných 

zdrojů podle článku 25. 

 Aby se započítávaly do tohoto cíle, musí 

být úspory emisí skleníkových plynů 

dosažené používáním biopaliv a bioplynu 

v souladu s kritérii stanovenými v čl. 26 

odst. 7 v porovnání s fosilními palivy v 

souladu s metodikou uvedenou v čl. 28 

odst. 1. 

 Pokud je příspěvek z biopaliv vyrobených 

z potravinářských a krmných plodin v 

členském státě nižší než 2 %, a nestačí tak 

k pokrytí rozdílu mezi povinností 

dodavatelů paliv a dopravním cílem ve 

výši 12 %, může daný členský stát 
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příslušným způsobem upravit svůj strop 

stanovený v čl. 7 odst. 1 na nejvýše 2 %.  

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/307 

Pozměňovací návrh  307 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

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. 7 – odst. 1 – pododstavec 4 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Pro účely výpočtu hrubé konečné spotřeby 

energie z obnovitelných zdrojů členského 

státu nesmí příspěvek z biopaliv a 

biokapalin, jakož i paliv z biomasy 

spotřebovaných v dopravě, jsou-li 

vyrobeny z potravinářských nebo krmných 

plodin, představovat více než 7 % konečné 

spotřeby energie v odvětví silniční a 

železniční dopravy v daném členském 

státě. V roce 2030 se tento limit v souladu 

s plánem stanoveným v příloze X části A 

sníží na 3,8 %. Členské státy mohou 

stanovit nižší limit a mohou rozlišovat 

mezi různými druhy biopaliv, biokapalin a 

paliv z biomasy vyrobených z 

potravinářských a krmných plodin, 

například stanovením nižšího limitu pro 

příspěvek z biopaliv vyráběných 

z potravinářských nebo krmných olejnin, s 

ohledem na nepřímé změny ve využívání 

půdy. 

Pro účely výpočtu hrubé konečné spotřeby 

energie z obnovitelných zdrojů členského 

státu nesmí příspěvek z biopaliv a 

biokapalin, jakož i paliv z biomasy 

spotřebovaných v dopravě, jsou-li 

vyrobeny z potravinářských nebo krmných 

plodin, představovat více, než je jejich 

příspěvek k hrubé konečné spotřebě 

energie z obnovitelných zdrojů energie v 

daném členském státě v roce 2017 s tím, že 

podíl hrubé konečné spotřeby energie v 

odvětví silniční a železniční dopravy 

představuje nejvýše 7 %. 
Příspěvek z biopaliv a biokapalin 

vyráběných z palmového oleje bude od 

roku 2021 činit 0 %. Členské státy mohou 

stanovit nižší limit a mohou rozlišovat 

mezi různými druhy biopaliv, biokapalin a 

paliv z biomasy vyrobených z 

potravinářských a krmných plodin, 

například stanovením nižšího limitu pro 

příspěvek z biopaliv vyráběných 

z potravinářských nebo krmných olejnin, s 

ohledem na nepřímé změny ve využívání 

půdy a jiné nezamýšlené dopady na 

udržitelnost. 
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11.1.2018 A8-0392/308 

Pozměňovací návrh  308 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

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. 7 – odst. 5 – pododstavec 2 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci podle článku 32, 

jimiž se upravuje seznam vstupních 

surovin v částech A a B přílohy IX za 

účelem doplnění vstupních surovin, 

nikoliv však jejich odstranění ze seznamu. 

Každý akt v přenesené pravomoci se musí 

opírat o analýzu nejnovějšího 

vědeckotechnického pokroku, jež náležitě 

zohlední zásady hierarchie způsobů 

nakládání s odpady stanovené ve směrnici 

2008/98/ES, v souladu s kritérii Unie pro 

udržitelnost, a podpoří závěr, že daná 

vstupní surovina nepovede k dodatečné 

poptávce po půdě, podpoří využívání 

odpadů a zbytků, přičemž nebude mít 

účinky výrazně narušující trhy 

s (vedlejšími) produkty, odpady nebo 

zbytky, že přinese značné úspory emisí 

skleníkových plynů v porovnání s fosilními 

palivy a že s ní není spojeno riziko 

nepříznivého ovlivnění životního prostředí 

a biologické rozmanitosti. 

Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty 

v přenesené pravomoci podle článku 32, 

jimiž se upravuje seznam vstupních 

surovin v částech A a B přílohy IX. Každý 

akt v přenesené pravomoci se musí opírat 

o analýzu nejnovějšího 

vědeckotechnického pokroku, jež náležitě 

zohlední zásady oběhového hospodářství, 

hierarchie způsobů nakládání s odpady 

stanovené ve směrnici 2008/98/ES, v 

souladu s kritérii Unie pro udržitelnost, 

a podpoří závěr, že daná vstupní surovina 

nepovede k dodatečné poptávce po půdě, 

podpoří využívání odpadů a zbytků, 

přičemž nebude mít účinky výrazně 

narušující trhy s (vedlejšími) produkty, 

odpady nebo zbytky, že přinese značné 

úspory emisí skleníkových plynů 

v porovnání s fosilními palivy na základě 

hodnocení životního cyklu emisí a že s ní 

není spojeno riziko nepříznivého ovlivnění 

životního prostředí a biologické 

rozmanitosti. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/309 

Pozměňovací návrh  309 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

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. 7 – odst. 5 – pododstavec 3 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Komise každé dva roky vyhodnotí seznam 

vstupních surovin v částech A a B přílohy 

IX za účelem doplnění vstupních surovin v 

souladu se zásadami stanovenými v tomto 

pododstavci. První vyhodnocení se provede 

do šesti měsíců po [datu vstupu této 

směrnice v platnost]. Je-li to vhodné, 

přijme Komise akty v přenesené 

pravomoci, jimiž se upravuje seznam 

vstupních surovin v částech A a B přílohy 

IX za účelem doplnění vstupních surovin, 

nikoliv však jejich odstranění ze seznamu. 

Komise každé dva roky vyhodnotí seznam 

vstupních surovin v částech A a B přílohy 

IX za účelem doplnění vstupních surovin v 

souladu se zásadami stanovenými v tomto 

pododstavci. První vyhodnocení se provede 

do šesti měsíců po [datu vstupu této 

směrnice v platnost]. Je-li to vhodné, 

přijme Komise akty v přenesené 

pravomoci, jimiž se upravuje seznam 

vstupních surovin v částech A a B přílohy 

IX za účelem doplnění vstupních surovin. 

Komise vypracuje v roce 2025 zvláštní 

hodnocení s cílem vypustit vstupní 

suroviny z přílohy IX s tím, že každý akt v 

přenesené pravomoci, který z toho 

vyplyne, bude přijat do jednoho roku po 

tomto hodnocení. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/310 

Pozměňovací návrh  310 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

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. 7 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

 Vstupní suroviny jsou z přílohy IX 

vypuštěny až po veřejné konzultaci a v 

souladu se zásadami stability finanční 

podpory stanovenými v článku 6. Aniž by 

byl dotčen článek 26, budou-li vstupní 

suroviny vypuštěny, mají stávající zařízení 

vyrábějící biopaliva z těchto vstupních 

surovin nadále možnost započítávat tuto 

energii jako obnovitelnou a započítávat ji 

do povinnosti dodavatelů paliv uvedené v 

článku 25, a to do výše svých historických 

úrovní výroby a nikoli nad jejich rámec. 

Or. en 
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11.1.2018 A8-0392/311 

Pozměňovací návrh  311 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

 

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 B – písm. c 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

c) melasy vyrobené jako vedlejší 

produkt rafinace cukrové třtiny nebo 

cukrové řepy, pokud byly dodrženy 

nejlepší odvětvové normy pro extrakci 

cukru. 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy k 

ustanovením, které Komise ve svém návrhu pozměnila. Tento pozměňovací návrh je nezbytný 

z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu a je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími 

návrhy. 



 

AM\1143324CS.docx  PE614.327v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

 

11.1.2018 A8-0392/312 

Pozměňovací návrh  312 

Fredrick Federley 

za skupinu ALDE 

José Blanco López 

za skupinu S&D 

Seán Kelly 

za skupinu PPE 

 

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 X – část A 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

Část A: [...] vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s dalšími pozměňovacími návrhy k 

ustanovením, které Komise ve svém návrhu pozměnila. Tento pozměňovací návrh je nezbytný 

z důvodů souvisejících s vnitřní logikou textu a je neoddělitelně spjat s jinými pozměňovacími 

návrhy. 

 

 


