Evropský parlament
2014-2019

Výbor pro rozvoj

2016/0382(COD)
24.10.2017

STANOVISKO
Výboru pro rozvoj
pro Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku
k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)
(COM(2016)767 – C8-0500/2016 – 2016/0382(COD))
Zpravodaj: Florent Marcellesi

AD\1136252CS.docx

CS

PE609.284v03-00
Jednotná v rozmanitosti

CS

PA_Legam

PE609.284v03-00

CS

2/29

AD\1136252CS.docx

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ
Evropská politika v oblasti klimatu a energetická politika by měly být v souladu s cíli
soudržnosti politik ve prospěch rozvoje, jak je zakotveno v článku 208 Lisabonské smlouvy
a v cílech udržitelného rozvoje. Zásadní význam pro naplnění těchto cílů má přechod na
energii z obnovitelných zdrojů. Proto vzhledem k tomu, že bioenergie může hrát pouze
omezenou úlohu, pokud jde o uspokojení poptávky EU po energii, a ačkoliv politika EU
v oblasti bioenergie jistě poslouží za vzor v mezinárodních vyjednáváních, je navrhovatel
přesvědčen, že je naprosto klíčové zajistit, aby navrhovaná směrnice zohledňovala přísná
sociální a environmentální kritéria udržitelnosti.
Za tímto účelem je třeba navrhovanou směrnici v několika směrech posílit:
zvýšit ambice návrhu v oblasti klimatu tím, že se zvýší podíl obnovitelných zdrojů energie
do roku 2030 na 45 % u vnitrostátních povinných cílů, a to za účelem dosažení cílů Pařížské
dohody;
postupně do roku 2030 úplně přestat používat biopaliva vyrobená ze vstupních surovin
vypěstovaných na půdě s cílem minimalizovat negativní dopady bioenergie na právo
k užívání pozemku, právo na potraviny, biologickou rozmanitost, půdu a celkové dopady
nepřímé změny ve využívání půdy. Napříště by se podíl na půdě pěstovaných plodin pro
výrobu biopaliv a biokapalin, které lze podle této směrnice započítat do cíle pro pohonné
hmoty, měl postupně snižovat až do roku 2030, kdy se tento podíl bude rovnat nule;
postupné zrušení všech politických pobídek pro biopaliva, biokapaliny a paliva založená na
biomase vyráběné z potravinářských a krmných plodin či jiných plodin vypěstovaných na
úrodné zemědělské půdě;
posílení pravidel týkajících se nepřímých změn ve využívání půdy vzhledem k tomu, že
k těmto to změnám mohou přispět nepotravinové energetické plodiny, pokud by byly
pěstovány na půdě, která byla používána k produkci potravin;
zajištění souladu přepracovaného znění směrnice s hierarchií způsobů nakládání s odpady
a zásadou jejich kaskádového využívání.
Posílení záruk pro pokročilá biopaliva, která by měla účinně snížit emise skleníkových plynů
a zohledňovat silná environmentální kritéria udržitelnosti v případě, že budou vytvořeny
pobídky k využívání odpadů nebo zbytků k výrobě energie;
zavedení kritérií sociální udržitelnosti se zřetelem k tomu, že stále přibývají konflikty
v souvislosti s půdou zapříčiněné např. rozsáhlými zemědělskými investicemi zaměřenými na
produkci vstupních surovin. Tato směrnice by tudíž měla být v souladu s mezinárodními
standardy pro držení půdy, které jsou o to významnější v zemích, kde nejsou v právních
předpisech jasně uznávána zvyková práva a kde venkovské původní obyvatelstvo již
v minulosti bylo vysídleno v důsledku projektů ochrany přírody.
POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
Výbor pro rozvoj vyzývá Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku jako věcně příslušný
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výbor, aby zohlednil následující pozměňovací návrhy:
Pozměňovací návrh 1
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(8)
Stanovení závazného cíle v oblasti
energie z obnovitelných zdrojů pro rok
2030 na úrovni Unie by nadále motivovalo
k rozvoji technologií vytvářejících
obnovitelnou energii a poskytlo by jistotu
investorům. Cíl definovaný na úrovni
Unie by členským státům ponechal větší
flexibilitu k tomu, aby splnily své cíle v
oblasti snižování emisí skleníkových plynů
nákladově nejefektivnějším způsobem
podle své konkrétní situace, skladby
zdrojů energie a kapacity k výrobě energie
z obnovitelných zdrojů.

(8)
Stanovení závazných cílů v oblasti
energie z obnovitelných zdrojů pro rok
2030 na úrovni Unie a členských států by
nadále motivovalo k rozvoji technologií
vytvářejících obnovitelnou energii
a poskytlo by jistotu investorům.

Odůvodnění
Ke splnění cílů Pařížské dohody je nutné, aby byl podíl energie z obnovitelných zdrojů
navýšen jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Cíle členských států, které
odpovídají cíli EU, pomohou k účinnému dosažení globálního cíle EU.
Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(15a) Využívání biomasy k výrobě
energie je spojeno s významnými
alternativními náklady, které vznikají
v důsledku vyčerpání nebo zničení
ekosystémů. Členské státy by neměly
dotovat ani umožňovat využití vstupních
surovin k výrobě energie v případech, kdy
by to mělo negativní dopad na pozemková
práva, práva na potraviny, biologickou
rozmanitost, půdu nebo celkovou bilanci
skleníkových plynů.
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Odůvodnění
Agenda 2030 je transformační politický rámec stanovený za účelem vymýcení chudoby
a dosažení udržitelného rozvoje v celosvětovém měřítku. Opatření EU přijímaná za účelem
provádění Pařížské dohody o změně klimatu musí být proto v souladu s plněním 17 cílů
udržitelného rozvoje vytyčených v agendě a musí řešit základní vazby mezi jejími obecnými
a dílčími cíli.
Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 b (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(15b) Podpora obnovitelných zdrojů
energie by měla být založena na zásadě
kaskádového využívání, zejména pokud
jde o lesní nebo zemědělskou biomasu,
a na oběhovém hospodářství. Režimy
podpory pro využívání obnovitelných
zdrojů energie by neměly narušovat
zásady oběhového hospodářství
a hierarchii způsobů nakládání s odpady,
v níž jsou různá řešení nakládání
s odpady seřazena podle jejich
udržitelnosti, a nejvýše staví prevenci
vzniku odpadu a jeho recyklaci.
Odůvodnění

EU a její členské státy musí provádět Agendu 2030 prostřednictvím komplexního
a strategického přístupu napříč všemi vnitřními i vnějšími politikami, přičemž do nich
rovnoměrně a soudržně začlení všechny tři rozměry udržitelného rozvoje, a v rámci nich se
budou zabývat vzájemnými vazbami mezi jednotlivými cíli udržitelného rozvoje, jakož i širšími
dopady svých vnitrostátních opatření v mezinárodním a celosvětovém měřítku.
Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 c (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(15c) Pokud jde o využívání biotických
zdrojů energie, měly by členské státy
zavést záruky na ochranu biologické
rozmanitosti bránící tomu, aby došlo
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k úbytku či ztrátě ekosystémů a také
k jakémukoliv odklonu od stávajícího
využívání, který by mohl mít nepříznivý
nepřímý nebo přímý dopad na biologickou
rozmanitost, půdu nebo celkovou bilanci
skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 5
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(17) Otevření režimů podpory
přeshraniční účasti omezuje negativní
dopady na vnitřní trh s energií a za určitých
podmínek může členským státům pomoci
dosáhnout cíle Unie s vyšší nákladovou
efektivitou. Přeshraniční účast je rovněž
přirozeným důsledkem rozvoje politiky
Unie v oblasti obnovitelných zdrojů, kdy
závazný cíl na úrovni Unie nahrazuje
závazné národní cíle. Je proto vhodné
vyžadovat od členských států, aby
postupně a částečně otevřely podporu
projektům umístěným v jiných členských
státech a definovaly několik způsobů,
jakými může být takové postupné otevření
provedeno, přičemž bude zajištěn soulad
s ustanoveními Smlouvy o fungování
Evropské unie, včetně článků 30, 34 a 110.

(17) Otevření režimů podpory
přeshraniční účasti omezuje negativní
dopady na vnitřní trh s energií a za určitých
podmínek může členským státům pomoci
dosáhnout cíle Unie s vyšší nákladovou
efektivitou. Přeshraniční účast je rovněž
přirozeným důsledkem rozvoje politiky
Unie v oblasti obnovitelných zdrojů, kdy
závazný cíl na úrovni Unie doplňuje
závazné národní cíle. Je proto vhodné
vyžadovat od členských států, aby
postupně a částečně otevřely podporu
projektům umístěným v jiných členských
státech a definovaly několik způsobů,
jakými může být takové postupné otevření
provedeno, přičemž bude zajištěn soulad
s ustanoveními Smlouvy o fungování
Evropské unie, včetně článků 30, 34 a 110.

Odůvodnění
Ke splnění cílů Pařížské dohody je nutné, aby byl podíl energie z obnovitelných zdrojů
navýšen jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Cíle členských států, které
odpovídají cíli EU, napomohou k účinnému dosažení globálního cíle EU.
Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 25
Znění navržené Komisí
(25)

V zájmu zajištění toho, aby příloha

PE609.284v03-00

CS

Pozměňovací návrh
(25)
6/29

V zájmu zajištění toho, aby příloha
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IX zohlednila zásady hierarchie způsobů
nakládání s odpady stanovené ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady
2008/98/ES25, kritéria Unie pro
udržitelnost a potřebu zajistit, aby příloha
v důsledku podpory využívání odpadů
a zbytků nevytvořila dodatečnou poptávku
po půdě, měla by Komise při svém
pravidelném hodnocení přílohy zohlednit
zahrnutí dalších vstupních surovin, které
nemají účinky výrazně narušující trhy
s (vedlejšími) produkty, odpady nebo
zbytky.

IX zohlednila zásady hierarchie způsobů
nakládání s odpady stanovené ve směrnici
Evropského parlamentu a Rady
2008/98/ES25, kritéria Unie pro
udržitelnost, zásadu kaskádového
využívání a potřebu zajistit, aby tato
příloha v důsledku podpory využívání
odpadů a zbytků nevytvořila dodatečnou
poptávku po půdě, měla by Komise při
svém pravidelném hodnocení uvedené
přílohy zohlednit zahrnutí dalších
vstupních surovin, které jsou schopny vést
k významným úsporám emisí
skleníkových plynů na základě posouzení
životního cyklu, při zohlednění nepřímých
emisí souvisejících s případnými dopady
nepřímých změn a nemají účinky výrazně
narušující trhy s (vedlejšími) produkty,
odpady nebo zbytky.

__________________

__________________

Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu
2008 o odpadech a o zrušení některých
směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

25

Směrnice Evropského parlamentu
a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu
2008 o odpadech a o zrušení některých
směrnic (Úř. věst. L 312, 22.11.2008, s. 3).

25

Odůvodnění
Jen málo vstupních surovin je skutečně dostupných bez emisí. Pokud budou materiály
přesměrovány od stávajících způsobů využívání k produkci biopaliv, bude to mít dopad na
ostatní uživatele. K pochopení toho, jaký dopad na klima by mělo používání daného materiálu
jako alternativního paliva, je nezbytná analýza nepřímých změn zjišťující, které materiály by
se použily k nahrazení vstupních materiálů a jaké emise by s tím byly spojeny. V souladu se
strategií EU v oblasti oběhového hospodářství a strategiemi EU v oblasti lesnictví je třeba
zohlednit zásadu kaskádového využívání biomasy.
Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 50 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(50a) Tato směrnice nejen stanoví rámec
Unie pro podporu energie z obnovitelných
zdrojů, ale také přispívá k potenciálnímu
pozitivnímu dopadu, který může mít Unie
a členské státy při posilování rozvoje
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odvětví obnovitelné energie ve třetích
zemích. Unie a členské státy by měly
podporovat výzkum, vývoj a investice
v oblasti výroby energie z obnovitelných
zdrojů v rozvojových i ostatních
partnerských zemích a posilovat tak jejich
environmentální a hospodářskou
udržitelnost a jejich kapacitu v oblasti
vývozu energie z obnovitelných zdrojů.
Mimoto může dovoz energie
z obnovitelných zdrojů z partnerských
zemí napomoci Unii a členským státům
dosáhnout jejich ambiciózních cílů
v oblasti snižování emisí uhlíku.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 62
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(62) Evropská strategie pro nízkoemisní
mobilitu z července 2016 upozornila, že
biopaliva z potravinářských plodin mají při
dekarbonizaci odvětví dopravy jen malou
roli a že by měla být postupně vyřazena
a nahrazena pokročilými biopalivy. Pro
přípravu přechodu na pokročilá biopaliva
a minimalizaci celkových dopadů nepřímé
změny ve využívání půdy je třeba omezit
množství biopaliv a biokapalin vyráběných
z potravin a plodin, jež lze započítat do cíle
Unie stanoveného v této směrnici.

(62) Pokud se k výrobě biopaliv začne
využívat zemědělská půda nebo pastviny
původně určené pro produkci potravin
a krmiv, bude nadále třeba uspokojovat
poptávku po jiných než palivových
produktech buď intenzifikací stávající
produkce, nebo přeměnou nezemědělské
půdy někde jinde na půdu pro
zemědělskou produkci. Využití
nezemědělské půdy pro zemědělství
představuje nepřímou změnu ve využívání
půdy a může vést k významným emisím
skleníkových plynů, pokud se týká
přeměny půdy s velkou zásobou uhlíku.
Evropská strategie pro nízkoemisní
mobilitu z července 2016 upozornila, že
biopaliva z potravinářských plodin mají při
dekarbonizaci odvětví dopravy jen malou
roli a že by měla být postupně vyřazena
a nahrazena pokročilými biopalivy. Pro
přípravu přechodu na pokročilá biopaliva
a minimalizaci celkových dopadů nepřímé
změny ve využívání půdy je třeba omezit
množství biopaliv a biokapalin vyráběných
z potravin a plodin, jež lze započítat do cíle
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Unie stanoveného v této směrnici,
a zahrnout odhad nepřímých změn ve
využívání půdy do výpočtu emisí
skleníkových plynů.
Odůvodnění
Fenomén nepřímé změny ve využívání půdy by měl být v ustanoveních směrnice jasně uznán
a zohledněn.
Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 64
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(64) Pokročilá biopaliva a jiná biopaliva
a bioplyn vyrobené ze vstupních surovin
uvedených v příloze IX, obnovitelná
kapalná a plynná paliva nebiologického
původu a elektřina z obnovitelných zdrojů
v dopravě mohou přispět k dosažení
nízkých emisí uhlíku, čímž nákladově
efektivním způsobem podnítí
dekarbonizaci odvětví dopravy Unie
a mimo jiné zlepší energetickou
diverzifikaci v odvětví dopravy, přičemž
podpoří inovace, růst a pracovní místa v
ekonomice Unie a sníží závislost na
dovozu energie. Povinnost používat paliva
z obnovitelných zdrojů uložená
dodavatelům pohonných hmot by měla
podpořit kontinuální rozvoj pokročilých
paliv, včetně biopaliv; je důležité zajistit,
aby rovněž představovala pobídku ke
zlepšení výsledků, pokud jde o emise
skleníkových plynů u paliv dodávaných za
účelem splnění uvedené povinnosti.
Komise by měla posoudit výsledky, pokud
jde o emise skleníkových plynů, technické
inovace a udržitelnost uvedených paliv.

(64) Pokročilá biopaliva a jiná biopaliva
a bioplyn vyrobené ze vstupních surovin
uvedených v příloze IX, obnovitelná
kapalná a plynná paliva nebiologického
původu a elektřina z obnovitelných zdrojů
v dopravě mohou přispět k dosažení
nízkých emisí uhlíku, čímž nákladově
efektivním způsobem podnítí
dekarbonizaci odvětví dopravy Unie
a mimo jiné zlepší energetickou
diverzifikaci v odvětví dopravy, přičemž
podpoří inovace, růst a pracovní místa v
ekonomice Unie a sníží závislost na
dovozu energie. Avšak nepotravinářské
vstupní suroviny mohou mít za následek
emise související se změnami ve využívání
půdy nebo jiné nepřímé emise. Aby bylo
možné zohlednit nepřímé emise související
s nepřímými změnami stávajících způsobů
využívání některých vstupních surovin,
měly by být do výpočtu emisí skleníkových
plynů zahrnuty příslušné odhady.
Je možné, že se tyto odhady změní, až
budou k dispozici další údaje nebo až se
v průběhu času změní trhy pro tyto
nepotravinářské vstupní suroviny. Měly by
proto být pravidelně přezkoumávány.
Povinnost používat paliva z obnovitelných
zdrojů uložená dodavatelům pohonných
hmot by měla podpořit kontinuální rozvoj
pokročilých paliv, včetně biopaliv; je
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důležité zajistit, aby rovněž představovala
pobídku ke zlepšení výsledků, pokud jde
o emise skleníkových plynů u paliv
dodávaných za účelem splnění uvedené
povinnosti. Komise by měla posoudit
výsledky, pokud jde o emise skleníkových
plynů, technické inovace a udržitelnost
uvedených paliv.
Odůvodnění
K pochopení toho, jaký dopad na klima by mělo používání daného materiálu jako
alternativního paliva, je nezbytná analýza nepřímých změn zjišťující, které materiály by se
použily k nahrazení vstupních materiálů a jaké emise by s tím byly spojeny.
Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 69 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(69a) výroba biopaliv, a tedy ani cíle
a lhůty, které s nimi souvisejí, by neměly
vést ke změnám ve využívání půdy
a neměly by žádným způsobem narušovat
potravinový řetězec.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 69 b (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(69b) V případě, že nebudou vytvořeny
záruky související s udržitelností
a lidskými právy, politika Unie v oblasti
biopaliv by mohla mít implicitní negativní
dopady nejen na životní prostředí, ale také
na život místních komunit, na práva
spojená s půdou a zajišťování potravin.
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Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(73) Zemědělské vstupní suroviny pro
výrobu biopaliv, biokapalin a paliv
z biomasy by neměly být produkovány na
rašeliništích, protože pěstování vstupních
surovin na rašeliništích by mělo za
následek velkou ztrátu zásob uhlíku, pokud
by tato půda byla pro uvedené účely dále
odvodněna, přičemž nelze snadno ověřit,
zda k odvodňování dochází.

(73) Zemědělské vstupní suroviny pro
výrobu biopaliv, biokapalin a paliv
z biomasy by neměly být produkovány na
rašeliništích ani mokřadech, protože
pěstování vstupních surovin na
rašeliništích či mokřadech by mělo za
následek velkou ztrátu zásob uhlíku, pokud
by tato půda byla pro uvedené účely dále
odvodněna, přičemž nelze snadno ověřit,
zda k odvodňování dochází.

Odůvodnění
Rašeliniště a mokřady představují stanoviště s vysokou konzervační hodnotou, v nichž se
nacházejí některá z nejdůležitějších úložišť uhlíku v EU a na zeměkouli. Avšak v případě
jejich znehodnocení vznikají emise velkých objemů skleníkových plynů.
Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 73 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(73a) Zemědělské a lesnické zbytky
sloužící k výrobě biopaliv, biokapalin
a paliv z biomasy by měly být pěstovány
a těženy za použití postupů, které jsou
v souladu s ochranou kvality půdy
a organického uhlíku v půdě.
Odůvodnění

Zemědělská politika EU by měla být v souladu se závazky, které EU přijala, pokud jde
o změnu klimatu a vymýcení chudoby. Problémy související s životním prostředím, s nimiž se
již tradičně potýká zemědělství na celém světě, zhoršuje změna klimatu. Zemědělci musí
udržitelnými zemědělskými postupy nyní více než kdy jindy přispívat ke zmírňování změny
klimatu.
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Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 95 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(95a) Politiky Unie a členských států
v oblasti biopaliv by měly být v souladu
s cíli udržitelného rozvoje OSN a se
zásadami soudržnosti politik ve prospěch
rozvoje, jak je zakotveno v Lisabonské
smlouvě. Unie a členské státy by měly
především zajistit, aby jejich politiky
týkající se biopaliv neměly negativní
dopad na rozvojové země, a respektovat
pozemková práva místních obyvatel, jak
stanoví Úmluva Mezinárodní organizace
práce (MOP) o domorodém a kmenovém
obyvatelstvu (č. 169), jakož i dobrovolné
pokyny OSN pro odpovědnou správu
držby půdy, rybolovu a lesů v souvislosti
s vnitrostátním zabezpečením potravin,
zásady odpovědného investování do
zemědělství a potravinových systémů
a pokyny OECD-FAO pro odpovědné
dodavatelské řetězce v zemědělství.
Odůvodnění

Pařížská dohoda po svých smluvních stranách požaduje, aby při přijímání opatření v oblasti
změny klimatu respektovaly mezinárodní závazky týkající se lidských práv a práva původního
obyvatelstva. Uvádí také, že opatření v oblasti klimatu musí být prováděna v souladu se
zásadou rovnosti a brát ohled na udržitelný rozvoj a úsilí o vymýcení chudoby. Vzhledem
k tomu, že politika EU v oblasti biopaliv může vyvíjet tlak na půdu v zahraničí, je důležité
zajistit, aby tento tlak neměl negativní důsledky pro právo držení půdy místních obyvatel.
Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 99
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

(99) Za účelem změny nebo doplnění
jiných než podstatných prvků ustanovení
této směrnice by na Komisi měla být
přenesena pravomoc přijímat akty
PE609.284v03-00
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v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie, pokud jde
o seznam vstupních surovin pro výrobu
pokročilých biopaliv, jejichž příspěvek k
povinnosti dodavatelů paliv v dopravě je
omezený, přizpůsobení energetického
obsahu paliv používaných v odvětví
dopravy vědeckotechnickému pokroku,
metodiku pro určení podílu biopaliva
vzniklého z biomasy, která je předmětem
zpracování s fosilními palivy v rámci
společného procesu, provádění dohod
o vzájemném uznávání záruk původu,
stanovení pravidel pro sledování fungování
systému záruk původu a pravidla pro
výpočet dopadů skleníkových plynů
z biopaliv, biokapalin a referenčních
fosilních paliv. Je obzvláště důležité, aby
Komise v rámci přípravné činnosti vedla
odpovídající konzultace, a to i na odborné
úrovni, a aby tyto konzultace probíhaly
v souladu se zásadami stanovenými
v interinstitucionální dohodě o zdokonalení
tvorby právních předpisů ze dne 13. dubna
2016. Aby se zejména zaručila rovnocenná
účast na přípravě aktů v přenesené
pravomoci, obdrží Evropský parlament
a Rada všechny dokumenty zároveň
s odborníky členských států a jejich
odborníci mají systematicky přístup na
zasedání odborných skupin Komise, které
se zabývají přípravou aktů v přenesené
pravomoci.

v souladu s článkem 290 Smlouvy
o fungování Evropské unie, pokud jde
o seznam vstupních surovin pro výrobu
pokročilých biopaliv, včetně souvisejících
odhadovaných nepřímých emisí;
přizpůsobení energetického obsahu paliv
používaných v odvětví dopravy
vědeckotechnickému pokroku metodiku
pro určení podílu biopaliva vzniklého
z biomasy, která je předmětem zpracování
s fosilními palivy v rámci společného
procesu, provádění dohod o vzájemném
uznávání záruk původu, stanovení pravidel
pro sledování fungování systému záruk
původu a pravidla pro výpočet dopadů
skleníkových plynů z biopaliv, biokapalin
a referenčních fosilních paliv. Je obzvláště
důležité, aby Komise v rámci přípravné
činnosti vedla odpovídající konzultace, a to
i na odborné úrovni, a aby tyto konzultace
probíhaly v souladu se zásadami
stanovenými v interinstitucionální dohodě
o zdokonalení tvorby právních předpisů ze
dne 13. dubna 2016. Aby se zejména
zaručila rovnocenná účast na přípravě aktů
v přenesené pravomoci, obdrží Evropský
parlament a Rada všechny dokumenty
zároveň s odborníky členských států
a jejich odborníci mají systematicky
přístup na zasedání odborných skupin
Komise, které se zabývají přípravou aktů
v přenesené pravomoci.

Odůvodnění
Účelem je jasně uvést, že při zvažování různých surovin jsou zcela brány v potaz i nepřímé
emise.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 101 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(101a) 1,4 miliardy osob na světě nemá
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přístup k elektřině. Asi 3 miliardy lidí
závisí při vaření na tradičních palivech,
jako je uhlí a dřevo, a v jejich domovech
často chybí kvalitní ventilace. V důsledku
využívání těchto paliv umírají každý rok
téměř 2 miliony osob na zápal plic
a chronická onemocnění plic.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 101 b (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(101b) Rozvojové země v rostoucí míře
přijímají na vnitrostátní úrovni politiky
týkající se obnovitelné energie s cílem
vyrábět energii z obnovitelných zdrojů,
aby se uspokojila rostoucí poptávka po
energii. Více než 173 zemí, včetně 117
rozvojových zemí nebo zemí s rozvíjejícími
se ekonomikami, stanovilo cíle v oblasti
energie z obnovitelných zdrojů, které by
měly být splněny do konce roku 2015.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 101 c (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
(101c) Využívání energie v rozvojových
zemích úzce souvisí s řadou sociálních
otázek: zmírňováním chudoby,
vzděláváním, zdravím, růstem populace,
zaměstnaností, podnikáním, komunikací,
urbanizací a nedostatkem příležitostí pro
ženy. Energie z obnovitelných zdrojů má
velký potenciál, díky němuž mohou být
výzvy v oblasti rozvoje a životního
prostředí řešeny současně. V posledních
letech došlo k velkému rozvoji technologií
v oblasti alternativní energie, a to jak
z hlediska výkonnosti, tak snižování
nákladů. Mimoto se mnoho rozvojových
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zemí nachází ve velmi dobré situaci,
pokud jde o rozvoj nové generace
energetických technologií. Kromě přínosů
v oblasti rozvoje a životního prostředí má
energie z obnovitelných zdrojů také
potenciál k zajištění větší bezpečnosti
a hospodářské stability. Větší využívání
energie z obnovitelných zdrojů by snížilo
závislost na drahých dovážených fosilních
palivech a pomohlo mnoha zemím zlepšit
jejich platební bilanci.

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společný rámec pro
podporu energie z obnovitelných zdrojů.
Stanoví závazný cíl Unie, pokud jde o
celkový podíl energie z obnovitelných
zdrojů na hrubé konečné spotřebě energie v
roce 2030. Směrnice rovněž stanoví
pravidla týkající se finanční podpory pro
elektřinu vyráběnou z obnovitelných
zdrojů, vlastní spotřeby elektřiny
z obnovitelných zdrojů a využívání
obnovitelné energie v odvětvích vytápění
a chlazení a dopravy, regionální spolupráce
mezi členskými státy a s třetími zeměmi,
záruk původu, správních postupů,
informování a vzdělávání. Stanoví kritéria
udržitelnosti a úspor skleníkových plynů
pro biopaliva, biokapaliny a paliva
z biomasy.

Tato směrnice stanoví společný rámec pro
podporu energie z obnovitelných zdrojů.
Stanoví povinný cíl Unie a povinné
vnitrostátní cíle, pokud jde o celkový podíl
energie z obnovitelných zdrojů na hrubé
konečné spotřebě energie v roce 2030.
Směrnice rovněž stanoví pravidla týkající
se finanční podpory pro elektřinu
vyráběnou z obnovitelných zdrojů, vlastní
spotřeby elektřiny z obnovitelných zdrojů
a využívání obnovitelné energie
v odvětvích vytápění a chlazení a dopravy,
regionální spolupráce mezi členskými státy
a s třetími zeměmi, záruk původu,
správních postupů, informování
a vzdělávání. Stanoví kritéria
udržitelnosti a úspor skleníkových plynů
pro biopaliva, biokapaliny a paliva
z biomasy.

Odůvodnění
Ke splnění cílů Pařížské dohody je nutné, aby byl podíl energie z obnovitelných zdrojů
navýšen jak na úrovni EU, tak na úrovni členských států. Cíle členských států, které
odpovídají cíli EU, pomohou k účinnému dosažení globálního cíle EU.
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Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. n a (nové)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
na)
„energetickými plodinami“ se
rozumí plodiny pěstované na zemědělské
půdě jako hlavní plodiny v první řadě za
účelem výroby energie, a to s výjimkou
zbytků a odpadu;
Odůvodnění

Vyjasnění definice.
Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Čl. 3 – název
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

Závazný celkový cíl Unie pro rok 2030

Závazný celkový cíl Unie a závazné
celkové vnitrostátní cíle pro rok 2030
Odůvodnění

Změna nutná k zajištění souladu s článkem 1.
Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
3a.
Členské státy zajistí, aby s ohledem
na plnění cílů stanovených v odstavci 3
byly jejich vnitrostátní cíle navrženy tak,
aby byly v souladu s hierarchií způsobů
nakládání s odpady podle směrnice
2008/98/ES, zejména s ohledem na
spotřebu lesní a zemědělské biomasy pro
účely výroby energie, a aby dodržovaly
zásady oběhového hospodářství
a kaskádového využívání. Členské státy
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proto pravidelně přezkoumávají své
vnitrostátní cíle, aby bylo zajištěno
dodržování těchto zásad.
Odůvodnění
EU a její členské státy musí provádět Agendu 2030 napříč všemi vnitřními i vnějšími
politikami a musí se zabývat vzájemnými vazbami mezi jednotlivými cíli udržitelného rozvoje,
jakož i širšími dopady svých vnitrostátních opatření v mezinárodním a celosvětovém měřítku.
Tyto zásady oběhového hospodářství a kaskádového využívání by měly být tedy uplatňovány
tam, kde je třeba, a to i v této směrnici, aby sloužily jako vzor pro třetí země.
Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 2 – písm. c a (nové)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
ca)
elektřina byla vyrobena v souladu
s mezinárodním právem, včetně právních
předpisů v oblasti lidských práv.
Odůvodnění

Ustanovení směrnice by neměla nedopatřením zvýhodňovat výrobu elektřiny v podmínkách,
v nichž dochází k porušování mezinárodního práva.
Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 3 – písm. e
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

e)
žádosti se vztahují ke společnému
projektu, který splňuje kritéria uvedená
v odst. 2 písm. b) a c) a který bude
používat propojovací vedení po jeho
uvedení do provozu, a k množství elektřiny
nepřevyšujícímu množství vyvážené
do Unie po uvedení propojovacího vedení
do provozu.

e)
žádosti se vztahují ke společnému
projektu, který splňuje kritéria uvedená
v odst. 2 písm. b), c) a ca) a který bude
používat propojovací vedení po jeho
uvedení do provozu, a k množství elektřiny
nepřevyšujícímu množství vyvážené
do Unie po uvedení propojovacího vedení
do provozu.

Odůvodnění
Změna nutná k zajištění souladu s předchozím odstavcem, do něhož bylo pozměňovacím
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návrhem 25 doplněno písmeno ca).
Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 11 – odst. 5 – písm. d
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)
zahrnuto písemné potvrzení
ohledně písmen b) a c) ze strany třetí země,
na jejímž území má být dané zařízení
uvedeno do provozu, a podílu nebo
množství elektřiny vyrobené v tomto
zařízení, které bude využito přímo danou
třetí zemí.

d)
zahrnuto písemné potvrzení
ohledně odst. 2 písmen b), c)a ca) ze strany
třetí země, na jejímž území má být dané
zařízení uvedeno do provozu, a podílu
nebo množství elektřiny vyrobené v tomto
zařízení, které bude využito přímo danou
třetí zemí.

Odůvodnění
Změna nutná k zajištění souladu s předchozím odstavcem 2, do něhož bylo pozměňovacím
návrhem 25 doplněno písmeno ca).
Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 11
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

11.
Členské státy neuznají záruky
původu vydané třetí zemí s výjimkou
případů, kdy Komise s uvedenou třetí zemí
podepsala dohodu o vzájemném uznávání
záruk původu vydaných v Unii
a kompatibilních systémů záruk původu
zavedených v uvedené zemi, dochází-li
k přímému dovozu nebo vývozu energie.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 32 za účelem vymáhá
uvedených dohod.

11.
Členské státy neuznají záruky
původu vydané třetí zemí s výjimkou
případů, kdy Komise s uvedenou třetí zemí
podepsala dohodu o vzájemném uznávání
záruk původu vydaných v Unii
a kompatibilních systémů záruk původu
zavedených v uvedené zemi, dochází-li
k přímému dovozu nebo vývozu energie.
Komisi je svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 32 za účelem vymáhá
uvedených dohod. Tyto dohody musí být
v souladu s mezinárodním právem, včetně
právních předpisů v oblasti lidských práv,
jakož i se všemi příslušnými rozhodnutími
Komise a judikaturou Soudního dvora
Evropské unie.
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Odůvodnění
Možnost zahrnout dováženou elektřinu vyrobenou z obnovitelných zdrojů do výpočtu podílu
energie z obnovitelných zdrojů by měla být v souladu s mezinárodním právem a právem EU.
Nemělo by to vést k žádnému oslabení standardů v oblasti lidských práv, ani k nekalé
hospodářské soutěži.
Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. b – pododstavec 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)
pro výpočet čitatele se zohlední
energetický obsah pokročilých biopaliv
a jiných biopaliv a bioplynu vyrobených ze
vstupních surovin uvedených v příloze IX,
obnovitelných kapalných a plynných paliv
nebiologického původu, fosilních paliv
vyráběných z odpadu dodávaných do
všech odvětví dopravy a elektřiny z
obnovitelných zdrojů pro silniční vozidla.

b)
pro výpočet čitatele se zohlední
energetický obsah pokročilých biopaliv
a jiných biopaliv a bioplynu vyrobených ze
vstupních surovin uvedených v příloze IX,
obnovitelných kapalných a plynných paliv
nebiologického původu a elektřiny z
obnovitelných zdrojů dodávaných do
všech odvětví dopravy.

Odůvodnění
Agenda 2030 a 17 cílů udržitelného rozvoje vytyčených v agendě mají všeobecnou platnost
a vztahují se na všechny země na všech stupních rozvoje, přičemž jejich základním
východiskem je vnitrostátní angažovanost a sdílená odpovědnost. Do směrnice o energii
z obnovitelných zdrojů není vhodné zahrnovat mandáty na fosilní paliva, a to ani na fosilní
paliva vyráběná z odpadu, zejména v situaci, kdy by energetická politika EU mohla sloužit
jako vzor při mezinárodních jednáních.
Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 25 – odst. 1 – pododstavec 4 – písm. c a (nové)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
ca)
při výpočtu čitatele i jmenovatele
lze přihlížet pouze k biopalivům
a biokapalinám vyráběným ze vstupních
surovin získávaných nebo vyráběných
v Unii.
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Odůvodnění
Pro účely udržitelnosti a s přihlédnutím k účinkům souvisejícím se změnou ve využívání půdy
a s nepřímou změnou ve využívání půdy by se měla za udržitelná biopaliva/biokapaliny
považovat pouze ta, která se vyrábějí ze surovin (včetně odpadů) pocházejících z EU.

Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – písm. a – bod v
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)
těžba nepřesahuje dlouhodobou
produkční kapacitu lesa;

v)
těžba udržuje nebo zvyšuje
dlouhodobou produkční kapacitu lesa;

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – písm. b – bod i
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

i)
těžba lesní biomasy probíhá v
souladu s úředním povolením;

i)
těžba lesní biomasy probíhá
zákonným způsobem;

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 5 – písm. b – bod v
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

v)
těžba nepřesahuje dlouhodobou
produkční kapacitu lesa.

v)
těžba udržuje nebo zvyšuje
dlouhodobou produkční kapacitu lesa;

Pozměňovací návrh 32
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 6 a (nový)
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Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
6a.
Biopaliva, biokapaliny a paliva
z biomasy vyrobená ze zemědělské a lesní
biomasy zohledněné pro účely uvedené
v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b)
a c) splňují následující požadavky:
a)
suroviny se získávají z půdy nebo
z lesů, u nichž se respektují práva třetích
stran týkající se užívání a držby dané půdy
či lesa a u nichž byl získán svobodný,
předchozí a informovaný souhlas
dotčených třetích stran, a to za účasti
institucí a organizací, které tyto strany
zastupují;
b)
jsou dodržována lidská a pracovní
práva třetích stran; a
c)
není ohrožena dostupnost potravin
a krmiv pro třetí strany.
S ohledem na tyto skutečnosti je prioritou
respektování práv držby místních obyvatel
v souladu s úmluvou MOP č. 169, jakož
i dobrovolnými pokyny OSN pro
odpovědnou správu držení půdy, rybolovu
a lesů v souvislosti s národním
potravinovým zabezpečením, zásadami
pro odpovědné investování do zemědělství
a potravinových systémů a pokyny OECDFAO pro odpovědné dodavatelské řetězce
v zemědělství.
Pro účely tohoto odstavce výraz „třetí
strany“ odkazuje na místní a domorodá
společenství nebo jiné osoby podílející se
na výrobě nebo těžbě surovin nebo na
činnosti spojené s výrobou nebo těžbou
surovin.
Odůvodnění

Pěstování a získávání biomasy by mělo chránit práva třetích stran, dodržovat pracovní právo
a bránit negativním dopadům na zajišťování potravin.
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Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Čl. 26 – odst. 10
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

10.
Členské státy mohou pro účely
uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) stanovit
pro paliva z biomasy dodatečná kritéria
udržitelnosti.

10.
Členské státy mohou pro účely
uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) stanovit
pro biopaliva, biokapaliny a paliva
z biomasy dodatečná kritéria udržitelnosti.

Odůvodnění
Právo členských států stanovovat dodatečná kritéria udržitelnosti by nemělo být omezeno
pouze na paliva z biomasy.
Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Čl. 27 – odst. 3 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
3a.
Členské státy přijmou v oblasti
využívání biopaliv opatření za účelem
zavedení vhodných a komplexních záruk
udržitelnosti založených na lidských
právech, s cílem řešit otázky spojené
s pozemkovými právy a další důsledky
výroby a dovozu biopaliv související
s právy.

Pozměňovací návrh 35
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – písm. a
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

a)
pokud je standardní hodnota pro
úspory emisí skleníkových plynů pro
způsob výroby stanovena v příloze V části
A nebo B pro biopaliva a biokapaliny
a v příloze VI části A pro paliva z biomasy,
pokud se hodnota el pro tato biopaliva
nebo biokapaliny vypočítaná v souladu

a)
pokud je standardní hodnota pro
úspory emisí skleníkových plynů pro
způsob výroby stanovena v příloze V části
A nebo B pro biopaliva a biokapaliny
a v příloze VI části A pro paliva z biomasy,
pokud se hodnota el pro tato biopaliva
nebo biokapaliny vypočítaná v souladu
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s přílohou V částí C bodem 7 a pro tato
paliva z biomasy vypočítaná v souladu
s přílohou VI částí B bodem 7 rovná nule
nebo je nižší než nula, použitím této
standardní hodnoty;

s přílohou V částí C bodem 7 a pro tato
paliva z biomasy vypočítaná v souladu
s přílohou VI částí B bodem 7 rovná nule
nebo je nižší než nula, použije se
standardní hodnota a odečte se od ní
standardní úspora emisí skleníkových
plynů vyplývající z nepřímých změn ve
využívání půdy, jak je uvedeno v příloze
VIII části A, nebo z nepřímých emisí, jak
je uvedeno v části Ba této přílohy;

Odůvodnění
Jen málo vstupních surovin je skutečně dostupných bez emisí. Pokud budou materiály
přesměrovány od stávajících způsobů využívání k produkci biopaliv, bude to mít dopad na
ostatní uživatele. Při výpočtu úspory emisí skleníkových plynů by se měly započítávat odhady
nepřímé tvorby uhlíku určené na základě analýzy nepřímých změn, jejímž cílem je určit
materiály vhodné k nahrazení vstupních surovin a emise, které jsou s tím spojené, aby tento
výpočet odrážel dopad použitého materiálu jakožto alternativního paliva na klima.
Pozměňovací návrh 36
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – písm. b
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

b)
použitím skutečné hodnoty
vypočítané podle metodiky stanovené
v příloze V části C pro biopaliva
a biokapaliny a v příloze VI části B pro
paliva z biomasy;

b)
použitím skutečné hodnoty
vypočítané podle metodiky stanovené
v příloze V části C pro biopaliva
a biokapaliny a v příloze VI části B pro
paliva z biomasy a odečtením
standardního snížení emisí skleníkových
plynů vyplývajícího z nepřímé změny ve
využívání půdy, jak stanovuje příloha VIII
část A, nebo z nepřímých emisí, jak
stanovuje příloha VIII část Ba, od této
hodnoty;
Odůvodnění

Jen málo vstupních surovin je skutečně dostupných bez emisí. Pokud budou materiály
přesměrovány od stávajících způsobů využívání k produkci biopaliv, bude to mít dopad na
ostatní uživatele. Při výpočtu úspory emisí skleníkových plynů by se měly započítávat odhady
nepřímé tvorby uhlíku určené na základě analýzy nepřímých změn, jejímž cílem je určit
materiály vhodné k nahrazení vstupních surovin a emise, které jsou s tím spojené, aby tento
výpočet odrážel dopad použitého materiálu jakožto alternativního paliva na klima. Tento
pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat s pozměňovacím návrhem k čl. 25 odst. 1.
AD\1136252CS.docx
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Pozměňovací návrh 37
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – písm. c
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

c)
použitím hodnoty vypočítané jako
součet činitelů ve vzorcích uvedených
v příloze V části C bodě 1, kde pro některé
činitele mohou být použity rozložené
standardní hodnoty v příloze V části D
nebo E, a pro všechny ostatní činitele
skutečné hodnoty vypočítané podle
metodiky stanovené v příloze V části C;
nebo

c)
použitím hodnoty vypočítané jako
součet činitelů ve vzorcích uvedených
v příloze V části C bodě 1, kde pro některé
činitele mohou být použity rozložené
standardní hodnoty v příloze V části D
nebo E a pro všechny ostatní činitele
skutečné hodnoty vypočítané podle
metodiky stanovené v příloze V části C,
a odečtením standardní úspory emisí
skleníkových plynů vyplývající
z nepřímých změn ve využívání půdy, jak
stanovuje příloha VIII část A, nebo
z nepřímých emisí, jak stanovuje příloha
VIII části Ba, od vypočítané hodnoty;
nebo

Odůvodnění
Jen málo vstupních surovin je skutečně dostupných bez emisí. Pokud budou materiály
přesměrovány od stávajících způsobů využívání k produkci biopaliv, bude to mít dopad na
ostatní uživatele. Při výpočtu úspory emisí skleníkových plynů by se měly započítávat odhady
nepřímé tvorby uhlíku určené na základě analýzy nepřímých změn, jejímž cílem je určit
materiály vhodné k nahrazení vstupních surovin a emise, které jsou s tím spojené, aby tento
výpočet odrážel dopad použitého materiálu jakožto alternativního paliva na klima.
Pozměňovací návrh 38
Návrh směrnice
Čl. 28 – odst. 1 – písm. d
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

d)
použitím hodnoty vypočítané jako
součet činitelů ve vzorcích uvedených
v příloze VI části B bodě 1, kde pro
některé činitele mohou být použity
rozložené standardní hodnoty v příloze VI
části C, a pro všechny ostatní činitele
skutečné hodnoty vypočítané podle

d)
použitím hodnoty vypočítané jako
součet činitelů ve vzorcích uvedených
v příloze VI části B bodě 1, kde pro
některé činitele mohou být použity
rozložené standardní hodnoty v příloze VI
části C a pro všechny ostatní činitele
skutečné hodnoty vypočítané podle
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metodiky stanovené v příloze VI části B.

metodiky stanovené v příloze VI části B,
a odečtením standardního snížení emisí
skleníkových plynů vyplývajícího
z nepřímých změn ve využívání půdy, jak
stanovuje příloha VIII část A, od
vypočítané hodnoty.
Odůvodnění

Jen málo vstupních surovin je skutečně dostupných bez emisí. Pokud budou materiály
přesměrovány od stávajících způsobů využívání k produkci biopaliv, bude to mít dopad na
ostatní uživatele. Při výpočtu úspory emisí skleníkových plynů by se měly započítávat odhady
nepřímé tvorby uhlíku určené na základě analýzy nepřímých změn, jejímž cílem je určit
materiály vhodné k nahrazení vstupních surovin a emise, které jsou s tím spojené, aby tento
výpočet odrážel dopad použitého materiálu jakožto alternativního paliva na klima.
Pozměňovací návrh 39
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 1
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

1.
Komise sleduje původ biopaliv,
biokapalin a paliv z biomasy
spotřebovaných v Unii a dopady jejich
výroby, včetně dopadů v důsledku
nepřímých změn ve využívání půdy, na
využívání půdy v Unii a v hlavních
dodavatelských třetích zemích. Sledování
probíhá na základě integrovaných
vnitrostátních plánů v oblasti energetiky
a klimatu a odpovídajících zpráv o pokroku
členských států požadovaných v článcích
3, 15 a 18 nařízení [o správě], 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 biokapalin a paliv z biomasy
spotřebovaných v Unii, jakož i dopady
výroby obnovitelné energie z těchto
a dalších zdrojů, včetně dopadů v důsledku
nepřímých změn ve využívání půdy, na
využívání půdy v Unii a v dodavatelských
třetích zemích. Sledování probíhá na
základě integrovaných vnitrostátních plánů
v oblasti energetiky a klimatu
a odpovídajících zpráv o pokroku
členských států požadovaných v článcích
3, 15 a 18 nařízení [o správě], 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.

Odůvodnění
Je třeba zaujmout komplexní přístup, který umožňuje srovnání.
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Pozměňovací návrh 40
Návrh směrnice
Čl. 30 – odst. 2 a (nový)
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
2a.
Komise do 31. prosince 2023
posoudí, zda kritéria stanovená v článku
26 účinně zabraňují používání
neudržitelné lesní a zemědělské biomasy,
podporují kaskádové využívání biomasy
a řeší problém jejích přímých a nepřímých
emisí uhlíku, včetně emisí z odvětví
lesnictví, a případně předloží legislativní
návrh na změnu příslušných požadavků.
Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je neoddělitelně spjat se zaváděním nových kritérií udržitelnosti pro
bioenergii vyráběnou s využitím zemědělství a lesnictví a s pozměňovacími návrhy k článku
26.
Pozměňovací návrh 41
Návrh směrnice
Příloha IX – část A – písm. g
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
vypouští se

g)
odpadní vody z lisovny palmového
oleje a trsy prázdných palmových plodů;

Odůvodnění
Energetická politika EU by měla být v souladu se zásadou soudržnosti politik ve prospěch
rozvoje a s plněním Agendy 2030. Tyto vstupní suroviny jsou spojeny s výrobou
neudržitelných biopaliv první generace a budou zvyšovat jejich ekonomickou hodnotu, čímž
ohrožují například právo na potraviny a pozemková práva v rozvojových zemích.
Pozměňovací návrh 42
Návrh směrnice
Příloha IX – část A – písm. i
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Znění navržené Komisí
i)

Pozměňovací návrh
vypouští se

surový glycerin;

Odůvodnění
Tato surovina je spjata s výrobou neudržitelné bionafty.
Pozměňovací návrh 43
Návrh směrnice
Příloha IX – část A – písm. p
Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh

p)
další nepotravinářské celulózové
vláknoviny, jak jsou vymezeny v čl. 2
druhém pododstavci písm. s).

vypouští se

Odůvodnění
Prosazování využívání půdy pro pěstování energetických plodin není slučitelné se závazkem
EU v rámci Agendy pro udržitelný rozvoj 2030.
Pozměňovací návrh 44
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.

vypouští se

Odůvodnění
Měly by být vytvářeny pobídky k využívání pouze skutečného dřevěného odpadu, aby se
zabránilo odlesňování a nadměrnému využívání lesů.
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