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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Fosilní paliva byla dlouhá léta pro společnost životně důležitá. Bez bohatých dodávek levné 
ropy, uhlí a zemního plynu by modernizace, jak ji dnes známe, nebyla možná. Tato doba však 
brzy skončí. V zájmu energetické bezpečnosti a hospodářství, ale především kvůli změně 
klimatu musíme zcela změnit naše energetické a dopravní systémy. 
Mnoho let bylo na změnu klimatu nahlíženo jako na záležitost životního prostředí. V dnešní 
době je ovšem obecně známo, že změna klimatu se týká všech odvětví společnosti a že 
nebudeme-li ji aktivně řešit, může mít pro společnost katastrofální důsledky.

EU na rozcestí 
EU stojí před rozhodnutím, jak řešit budoucnost energetiky. Pro energii a změnu klimatu 
neexistuje žádné zázračné řešení. Je třeba zaujmout všestranný přístup, jehož hlavními prvky 
budou:

- vyšší energetická účinnost, 
- postupné snižování spotřeby fosilních paliv a 
- rozsáhlé investice do výzkumu, vývoje a zavádění alternativních zdrojů energie, 

především z obnovitelných zdrojů.
 Směrnice Komise EU o obnovitelných zdrojích energie vychází z rozhodnutí Evropské rady 
z března 2007. Cílem návrhu je stanovit celkový závazný cíl 20% podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na spotřebě energie v roce 2020 a rovnocenný závazný cíl 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě v roce 2020, jakož i závazné vnitrostátní cíle, kterých má být 
dosaženo do roku 2020 v souladu s celkovým cílem EU ve výši 20 %. 
 Návrh Komise je vítaný. V několika nedávných zprávách Parlament vyzýval ke zvýšení 
podílu obnovitelné energie v energetické skladbě zdrojů v EU, a dokonce zvažoval 25% 
závazné cíle. 

Toto stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) je 
vypracováno v souladu s ustanovením o posílené spolupráci s hlavním výborem, kterým je 
Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Na základě dohody se zpravodajem ITRE 
se stanovisko ENVI zaměřuje především na navrhovaná kritéria udržitelnosti u biopaliv. 

Bioenergie – část řešení
 Bioenergie může být podobně jako jiné obnovitelné zdroje cenným příspěvkem ke zmírnění 
změny klimatu a zvýšení energetické bezpečnosti. Má dvě rozhodující výhody. Zaprvé, 
biomasa představuje energetickou zásobu; stejně jako fosilní paliva může být využita 
kdykoliv. Zadruhé, biomasa může být pro moderní ekonomiky základem všech forem 
a nosičů energie: elektřiny, plynu, tekutých paliv a tepla.  Bioenergie vytváří pracovní místa 
v zemědělství a může zvýšit rentabilitu v zemědělském, zpracovatelském a lesnickém odvětví. 
Pěstování biomasy může pomoci při obnovování znehodnocené půdy, rostoucí stromy, 
křoviny a traviny mohou ozdravit poškozenou půdu a zároveň se získává energie, kterou lze 
se ziskem prodat.

Bioenergie zároveň představuje obor se značnými nároky na půdu a její přidružené dopady 
na životní prostředí jsou významné. Hlavní obavy se týkají odlesňování, ztráty biologické 
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rozmanitosti, vyčerpání půdních živin a nadměrné spotřeby vody. K pozitivním dopadům 
patří obnova znehodnocené půdy, možnosti pro doplňkové využití půdy a lepší koordinace 
v zásobování vláknem a jinými neenergetickými produkty. Moderní koncepce biorafinace 
představuje vysoce účinný zemědělsko-průmyslový komplex, jehož výsledkem je řada 
výrobků (potraviny, krmiva, paliva, vlákno a další), což zvyšuje hodnotu půdních zdrojů 
a biologických materiálů.

Existuje řada technologií pro účinnou konverzi biomasy, zejména na teplo a elektřinu. Pro 
tyto účely se obecně upřednostňuje biomasa, neboť v obou případech umožňuje zvýšit 
hospodářskou konkurenceschopnost a ekologickou účinnost.
Skutečnost, že biomasu lze účinněji využít pro výrobu tepla a elektřiny, nevylučuje možnost 
jejího použití v dopravě na výrobu paliv. Emise skleníkových plynů pocházející z dopravy 
představují v EU závažný problém, přičemž ve většině členských států se tyto emise zvyšují. 
Není možné, aby se emise pocházející z dopravy zvyšovaly, je-li zároveň obecným cílem EU 
snížit emise skleníkových plynů do roku 2020 nejméně o 30 %. Proto je zapotřebí hledat 
alternativní řešení, k nimž patří:

- vyšší účinnost paliv, – zvýšené úsilí o vývoj elektrických a hybridních vozidel, 
dobíjecích hybridních vozidel a vozidel na vodíkové palivové články, – přechod na jiný 
druh dopravy, podporující hromadnou dopravu, železniční dopravu aj. a – používání 
biopaliv,

Zatímco alternativní řešení, jakými jsou vodík, elektřina a hybridní pohon, jsou slibná, nikdo 
dnes nedokáže říci, které z možných postupů nejúčinněji vyřeší problémy energetiky 
a klimatu. Všechny možnosti by měly zůstat otevřené. 

Stále více diskutovaná biopaliva
Před pouhými několika lety se biopaliva zdála být všelékem na řadu problémů souvisejících 
s energetikou, životním prostředím a rozvojem venkova.  Dnes se o nich začíná široce 
pochybovat, a to jak z hlediska očekávaného snižování emisí skleníkových plynů, tak kvůli 
řadě negativních účinků, jež byly zjištěny. Existují obavy, že intenzivnější produkce biopaliv 
ohrozí půdu, vodu a biologickou rozmanitost. Znepokojení se týká také toho, že zvýšená 
produkce biopaliv negativně ovlivní zajišťování potravin a urychlí ničení deštných pralesů. 

V současnosti je pro pěstování biopaliv vyhrazena plocha jen 25 milionů hektarů, tedy 
přibližně 0,5 % z pěti miliard hektarů celkové zemědělské půdy. Co se týče cen potravin, 
existuje řada činitelů, které na ně působí – jako nepříznivé vlivy počasí, snižování zásob obilí, 
omezení dovozu a vývozu, spekulativní investice do komodit, rostoucí poptávka ze strany 
nově se rozvíjejících ekonomik, vyšší ceny ropy, v jejichž důsledku se zvyšují ceny 
zemědělských vstupů aj. Jediný dosud prokazatelný případ vlivu biopaliv na ceny potravin je 
velmi kontroverzní program USA „obilí za etanol“. 

Při posuzování vhodnosti půdy pro energetické plodiny se obecně předpokládá, že požadavky 
na potraviny a krmiva by měly být splněny jako první. Energetické plodiny nemusí být 
pěstovány na orné půdě. Namísto toho mohou být pěstovány na poškozených půdách, a tím 
omezit spory týkající se využívání půdy. V jiných případech může být jedná plodina použita 
pro různé produkty – včetně potravin, krmiv, paliva, vláken a jiných druhů. Poskytování 
hospodářských pobídek pro bioenergetické plodiny by tedy mělo být zaměřeno na pokud 
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možno degradované, opuštěné nebo okrajové půdy a mělo by směřovat k podpoře 
různorodých produktů. 

Skutečnost, že výroba biopaliv neměla dosud celkově záporný účinek na ceny potravin, 
neznamená, že tomu tak nebude v budoucnosti, pokud by výroba biopaliv měla dosáhnout 
mnohem vyšší úrovně a/nebo se přesunout do citlivějších oblastí. Kromě toho musí svět čelit 
nedostatku a/nebo vyšší ceně fosilních paliv, což ve spojení s rostoucím počtem obyvatel 
a změnou stravovacími návyků nevyhnutelně povede k vyšším nárokům na půdu. 

Je třeba se vážně zabývat potenciálním napětím mezi zvyšováním produkce biopaliv na jedné 
straně a výrobou potravin, ztrátou biologické rozmanitosti a odlesňováním na straně druhé. Je 
třeba docílit řešení obtížné situace. Zvlášť důležitým problémem je zabránit tomu, aby 
docházelo k dalšímu odlesňování. Riziko vysídlování je zřejmé. Protože se rostlinné oleje 
stále více používají pro výrobu bionafty, nabízí se využití tropických lesů jako okamžité 
řešení. Jediným účinným způsobem, jak čelit tomuto tlaku by bylo zavést určitý systém 
kompenzací za „předcházení odlesňování“.

Vysoký potenciál tropických zemí

Pěstování plodin pro výrobu biomasy v tropických a subtropických oblastech je z hlediska 
množství energie získané na jednotku půdy průměrně 4–6krát výnosnější než pěstování 
typických plodin v mírném podnebí.  Vysoké subvence do zemědělských odvětví v zemích 
OECD měly výrazný negativní dopad na tropické státy. Reforma zemědělství by mohla 
nejméně rozvinutým zemím, a nejenom jim, poskytnout reálné příležitosti k modernizaci 
jejich zemědělství, kdy by biopaliva sloužila jako impuls. 

Obchodování s bioenergií mezi severem a jihem je založeno na velkých rozdílech 
v produktivitě a ve výrobních nákladech. Je proto přirozené uznat rozsáhlý potenciál řady 
afrických a latinskoamerických zemí pro účinnou výrobu biopaliv. Dovozu z těchto zemí by 
měla Evropská Unie dávat přednost za předpokladu, že při produkci je důsledně dodržováno 
kritérium udržitelnosti. Pro rozvoj průmyslu biopaliv v nejméně rozvinutých zemích je však 
nutné vybudovat kapacity. Nedávná iniciativa Komise týkající se globální aliance pro změnu 
klimatu by měla být vhodným nástrojem. 

Doporučuje se obezřetný přístup
Být navrhovatelem pro tuto zprávu proto představuje velkou odpovědnost. Je naléhavě nutné 
stanovit kritéria udržitelnosti pro biopaliva, je to však zároveň nesmírně složité. Budou-li 
stanovena správně, mohla by biopaliva příznivě přispět ke zmírnění změny klimatu 
a k energetické bezpečnosti. Pokud ne, hrozí, že iniciativa týkající se biopaliv by mohla 
skončit velkým neúspěchem. 

Nacházíme se v počátečním stadiu vývoje biopaliv. Uplatňovaná politika musí být úzce 
spojena se snahou zvýšit účinnost paliv a také s vývojem elektrických vozidel, palivových 
článků apod. Navíc musí tato politika poskytovat silnou podporu inovativním způsobům 
využití biomasy. 

Výzkum biopaliv další generace vypadá slibně, problémem je však časový horizont. Většina 
odborníků pochybuje, že technologie vycházející z lignocelulózy budou komerčně 
životaschopné v příštích deseti až patnácti letech. Pokud jsou tyto předpoklady správné –
a EU by zachovalo závazný cíl 10 % – rozšíří se rychle výroba biopaliv založená primárně na 
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agropalivech. To by mohlo mít závažné důsledky pro zajišťování potravin, biologickou 
rozmanitost a míru poškozování deštných pralesů. 

Vzhledem ke všem neznámým – jak ve vztahu k rozvoji technologií, tak ke změnám ve 
využití půdy – máme závažný důvod postupovat obezřetně a pozvolna. Navrhovaný 10% 
závazný cíl se zdá být příliš optimistický. Účelem by nemělo být dosažení cíle za každou 
cenu, ale spíše zavedení politik, jejichž výsledkem bude zásadní přínos pro klima.

Kritické zhodnocení návrhu Komise  
Návrh Komise týkající se kritérií udržitelnosti má nesporné klady. Přesto vyžaduje značné 
změny. 
Na úvod je třeba zdůraznit důležitou skutečnost. Stanovením kritérií udržitelnosti vytváří 
Evropská Unie v oblasti dopravy nadstandardní trh s palivy založenými na obnovitelné 
energii. Z toho přirozeně vyplývá, že by EU měla mít právo stanovit zvláštní požadavky na 
taková paliva. 
Další obecný komentář se týká toho, že EU není jediná, kdo usiluje o regulaci zavedení paliv 
založených na obnovitelné energii v dopravě. Nejlepším výsledkem by bylo přijetí kritérií 
udržitelnosti, která jsou již všeobecně uznávána na mezinárodní úrovni. Komise by měla 
v širší míře spolupracovat s ostatními významnými subjekty, poněvadž cílem je dosáhnout co 
nejširší dohody.

Revize závazného cíle 
Když Evropská rada poprvé schválila uvedený cíl, bylo to podmíněno splněním tří podmínek.  
Šlo o: 1) stanovení kritérií udržitelnosti, 2) zajištění komerční dostupnosti biopaliv druhé 
generace a 3) změnu směrnice o jakosti paliv. 
Z řady nedávných vědeckých zpráv vyplývá, že existuje mnoho nejistot spojených s širším 
využíváním biopaliv. Vědecký výbor Evropské agentury pro životní prostředí i Společné 
výzkumné centrum Evropské komise proto doporučily odložení cíle 10 %.
Největší pochybnosti existují, pokud jde o komerční dostupnost biopaliv druhé generace 
a přímé i nepřímé důsledky využívání půdy pro výrobu biopaliv. Vzhledem k mnoha 
neznámým se v současnosti zdá být zodpovědné upustit od cíle 10 % podílu energie 
z obnovitelných zdrojů a stanovit nižší cíl – například 8 % – a pravidelně politiky i cíl 
přezkoumávat. 

Zavedení udržitelných druhů obnovitelné energie
Účelem této směrnice je podporovat obnovitelnou energii. Aby bylo možné dosáhnout 20% 
cíle, měla by být maximálně zjednodušena pravidla a předpisy týkající se výroby obnovitelné 
energie, včetně usnadnění přístupu k distribuční soustavě a zjednodušení správních postupů.  
Pravidla plánování musí být flexibilnější, a to nejen pro takové typy projektů obnovitelné 
energie, které mohou být a priori označeny jako udržitelné.

Rozšíření kritérií udržitelnosti na biomasu pro výrobu energie
Je naléhavě nutné stanovit kritéria udržitelnosti, kterými by se řídila výroba biopaliv. Je však 
nelogické oddělovat jednu část využívání biomasy na energetické účely od ostatních. Proto se 
navrhuje rozšířit kritéria udržitelnosti na veškeré druhy energetického využití biomasy. 

Kritéria pro úspory emisí skleníkových plynů



AD\730754CS.doc 7/81 PE406.140v02-00

CS

Navrhované 35% úspory emisí skleníkových plynů jsou podle názoru navrhovatele málo 
ambiciózní. Takto nízký cíl bude splňovat většina biopaliv na současném trhu, což může vést 
k tomu, že výroba začne být neefektivní a bude mít jen omezený příznivý vliv na klima 
a případné rozsáhlé nepřímé účinky na využití půdy. Mimoto stanovením hranice 
skleníkových plynů pouze na 35 % bude omezen významný potenciál pro účinnou produkci 
biopaliv v tropech. V neposlední řadě tento návrh Komise také není reálným stimulem pro 
inovaci a zlepšování výkonu s ohledem na emise skleníkových plynů. 
Aby budoucí biopaliva představovala pro klima větší přínos, navrhovatel doporučuje stanovit 
hranici úspor emisí skleníkových plynů na 50 % od data vstupu v platnost. Mimoto by 
případné režimy podpory v členských státech, včetně dotací, měly být přiměřené úsporám 
emisí skleníkových plynů, aby podněcovaly hledání nejlepších řešení pro obnovitelnou 
energii v dopravě (včetně elektřiny a vodíku). 

Kritéria pro „zakázaná území“ 
 Návrh Komise vylučuje některé druhy půdy pro výrobu biopaliv – v podobě „zakázaných 
území“ – např. nenarušené lesní porosty, chráněné přírodní oblasti, travnaté porosty s vysokou 
biodiverzitou apod., což je přínosem. Navrhovaný seznam „zakázaných území“ však opomíjí 
některá citlivá území a měl by být doplněn, například převzetím kategorií půdy s vysokou 
hodnotou pro ochranu životního prostředí. 

Návrh Komise vidí svět, co se týče využití půdy, příliš černobíle. Půdní oblasti jsou buď 
otevřené neomezené produkci, nebo je jejich využívání zakázané. V evropských lesních 
porostech i v tropických lesích by mělo být možné udržitelné hospodaření s těmito porosty 
tak, aby se omezené množství biomasy mohlo použít, pokud tak bude učiněno udržitelným 
způsobem.

Sociální kritérium 
Návrh Komise neobsahoval sociální kritéria, mimo jiné proto, že zavedení podobných kritérií 
by mohlo být ve sporu s pravidly WTO. Tato zpráva navrhuje, aby Komise vypracovala každé 
dva roky zvláštní zprávu o celé řadě sociálních dopadů zvýšené poptávky po využívání 
biopaliv. 

Metodika výpočtu úspor emisí skleníkových plynů 
Požadované úspory emisí skleníkových plynů je vyčíslené pomocí metodiky LCA, uvedené 
v příloze VII. Metodika je v zásadě správná a dostatečně pružná, aby umožňovala úpravy 
poté, kdy bude uvedená směrnice schválena. 

Konkrétní standardní hodnoty jsou navrženy pro pěstování, produkci a přepravu biopaliv –
a rovněž pro změny ve využití půdy – jako referenční body. Obecné stanovení standardních 
hodnot je zapotřebí zpochybnit – ve vztahu k využití půdy a změnám ve využití půdy, ale také 
co se týče kultivace. Podle logiky návrhu Komise se zdá, že některé druhy využití půdy, jako 
je kultivace travnatých ploch, povede ke stejným úsporám emisí skleníkových plynů a/nebo 
stejnému uvolňování uhlíku, bez ohledu na místo, kde se produkce uskutečňuje. Travnaté 
plochy se však liší množstvím uloženého uhlíku, a nemohou tudíž být popsány jedinou 
standardní hodnotou. Odhaduje se, že pouze v Brazílii je deset druhů travnatých ploch 
(cerrados), které se ve svých charakteristických znacích liší. 
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S ohledem na to, že celá věda zabývající se výrobou biopaliv je mimořádně komplexní, 
zejména pokud zkoumá možné rozsáhlé důsledky přímých a nepřímých změn ve využití půdy, 
je třeba přistupovat k těmto otázkám více z regionálního hlediska. 
Zejména pokud jde o emise ze změn ve využití půdy, navrhuje se použít kvalitnější metodiku, 
která čerpá z činnosti IPCC a poskytuje specifické standardní hodnoty pro různé regiony. 
Existují pádné důvody k tomu, aby se použila metodika IPCC. Poskytuje více flexibility 
a pravděpodobně se setká s širší podporou při schvalování, neboť se již ve značné míře 
používá. 

Úlohu půdního uhlíku je zapotřebí zohlednit přesněji. Některé druhy výroby, založené 
zejména na trvalých plodinách, zvyšují uhlík ukládaný v půdě, a mohou tak pomoci přeměnit 
degradovanou nebo málo výnosnou půdu v produktivní osevní plochy. 
V metodice Komise byly opominuty možné emise skleníkových plynů z nepřímé změny ve 
využití půdy, například pokud výroba biopaliv vede k přemístění původně pěstovaných plodin 
na jiné půdy. Tyto dopady považuje řada odborníků za zásadní. Nemáme však k dispozici 
žádný globální model, který by nám mohl poskytnout odhad rozsahu takových dopadů. Je 
zřejmě nezbytné doplnit metodiku LCA odhadem těchto dopadů. Jednou z možností, kterou 
vypracoval Ekologický institut (Öko-Institut), by bylo použít tzv. sčítání rizika, tj. přičítání 
bodů navíc za očekávané nepřímé změny ve využití půdy při výpočtu emisí skleníkových 
plynů pro výrobu biopaliv na orné půdě. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin vyzývá Výbor pro průmysl, 
výzkum a energetiku jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení
Evropského společenství, a zejména na čl. 
175 odst. 1 a článek 95 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 a článek 95 této smlouvy ve 
vztahu k čl. 12 odst. 6 a článkům 15, 16 
a 17,

Pozměňovací návrh 2
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zejména zvýšené užívání biopaliv 
v dopravě je jedním z nejúčinnějších 
nástrojů, jak může Společenství snížit 
svou závislost na dovážené ropě – kde je 
problém bezpečnosti zásobování energií 
nejvíce akutní – a ovlivnit trh s pohonnými 
hmotami pro dopravu.

(2) Zvýšené užívání energie z biomasy 
a dalších obnovitelných zdrojů v odvětví 
dopravy patří spolu se zvýšením 
energetické účinnosti k nejúčinnějším 
nástrojům, kterými může Společenství 
snížit svou závislost na dovážené ropě 
v odvětví dopravy – kde je problém 
bezpečnosti zásobování energií nejvíce 
akutní – a vést toto odvětví k udržitelnému 
způsobu fungování.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie.

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že cíl 20% podílu energie 
z obnovitelných zdrojů by byl přiměřený
a že rámec, který zahrnuje povinné cíle, by 
měl podnikatelskému prostředí poskytnout 
dlouhodobou stabilitu, kterou potřebuje 
k racionálnímu investičnímu rozhodování 
v odvětví obnovitelné energie. Zatímco 
argumenty podporující cíl 20% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů výrazně 
zesílily, cíl týkající se obnovitelné energie 
v dopravě je stále více zpochybňován.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 znovu potvrdilo závazek 
Společenství rozvíjet obnovitelné energie 

(5) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 znovu potvrdilo závazek 
Společenství rozvíjet obnovitelné energie 
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po roce 2010 v celém Společenství. 
Schválilo povinný cíl 20% podílu 
obnovitelné energie na celkové spotřebě 
energie ve Společenství do roku 2020 
a povinný minimální cíl, jenž má být 
dosažen všemi členskými státy, 10% 
podílu biopaliv na celkové spotřebě 
benzinu a nafty v dopravě, přičemž tento 
cíl má být zaveden nákladově efektivním 
způsobem.Uvedlo, že závazná povaha 
tohoto cíle je podmíněna udržitelností 
výroby, dostupností biopaliv druhé 
generace na trhu a odpovídající změnou 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 
benzinu a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS, aby 
umožňovala patřičnou míru přimíchávání.

po roce 2010 v celém Společenství. 
Schválilo povinný cíl 20% podílu 
obnovitelné energie na celkové spotřebě 
energie ve Společenství do roku 2020 
a povinný minimální cíl, jenž má být 
dosažen všemi členskými státy, 10% 
podílu biopaliv na celkové spotřebě 
benzinu a nafty v dopravě, přičemž tento 
cíl má být zaveden nákladově efektivním 
způsobem.Uvedlo, že závazná povaha 
tohoto cíle je podmíněna udržitelností 
výroby, dostupností biopaliv druhé 
generace na trhu a odpovídající změnou 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 
benzinu a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS, aby 
umožňovala patřičnou míru přimíchávání. 
Od doby, kdy se komerční využití biopaliv 
druhé generace, zejména 
lignocelulózových plodin, před rokem 
2020 zdá nepravděpodobné, je zřejmé 
riziko, že agropaliva úplně ovládnou trh, 
což může vést k nežádoucím důsledkům 
týkajícím se zajišťování potravin, 
biodiverzity, odlesňování atd.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení 
k zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu.

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům 
a podporovat trvalý rozvoj technologií, 
které vyrábějí energii ze všech druhů 
obnovitelných zdrojů. Velké množství 
neznámých v oblasti výroby biopaliv 
vyžaduje nicméně opatrnější přístup, než 
je přístup zde navržený. Závazný cíl by 
proto měl být přehodnocen.
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Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020 a podílu 
obnovitelné energie v dopravě, který by 
představoval 4 % v roce 2015 a 8-10 % 
v roce 2020, z toho 20 % v roce 2015 a 40-
50 % v roce 2020 bude dosaženo využitím 
elektřiny nebo vodíku z obnovitelných 
zdrojů, bioplynu nebo pohonných hmot 
získaných z lignocelulózové biomasy 
a řas.
O cílech pro rok 2020 by se mělo 
definitivně rozhodnout v roce 2015 a měly 
by se přezkoumat zejména s ohledem na 
důsledky pro zajišťování potravin, 
biologickou rozmanitost a dostupnost 
elektřiny nebo vodíku z obnovitelných 
zdrojů, bioplynu nebo pohonných hmot 
získaných z lignocelulózové biomasy 
a řas.
Cíle, stejně jako celkový politický rámec 
a metodika výpočtu úspor emisí 
skleníkových plynů, by měly podléhat 
pravidelnému přezkumu.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 

(10) Naopak cíl 4% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
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s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím 
kombinace domácí produkce a dovozů. Za 
tímto účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy a 
v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl týkající se podílu 
obnovitelné energie v dopravě pouze 
z domácí produkce, mnohem vyšší 
potenciál pro účinnou produkci biopaliv 
v tropickém pásmu a cíl dosáhnout co 
nejvyšších úspor skleníkových plynů jsou 
důvodem pro to, aby se na dosažení cíle 
významným způsobem podílel dovoz.  Za 
tímto účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie, úspory skleníkových 
plynů a jiné záležitosti. 

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy by se měly zaměřit na 
diverzifikaci skladby obnovitelné energie 
ve všech odvětvích dopravy. Do roku 2011 
by Komise měla Radě a Evropskému 
parlamentu předložit návrhy strategie pro 
zvýšení využívání obnovitelné energie ve 
všech odvětvích dopravy.

Odůvodnění

Dosud byla velmi velká pozornost věnována obnovitelné energii v silniční dopravě, je však 
důležité podporovat její využívání ve všech odvětvích dopravy.  Rok 2011 je navrhován jako 
nejzazší lhůta, aby tyto návrhy bylo možné začlenit do budoucích finančních výhledů.

Pozměňovací návrh 9
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 
indikativním směru zaměřeném 
na dosažení svých cílů a vypracovat 
vnitrostátní akční plán, včetně odvětvových 
cílů, a uvědomit si, že existují různá užití 
biomasy, a proto je zapotřebí mobilizovat 
její nové zdroje. 

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 
indikativním směru zaměřeném na 
dosažení svých cílů a vypracovat 
vnitrostátní akční plán, včetně odvětvových 
cílů a konkrétních opatření na podporu 
poptávky po technologiích v oblasti 
obnovitelné energie a jejich nabídky.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Společenství a členské státy by měly 
věnovat značné finanční prostředky na 
výzkum a vývoj technologií v oblasti 
obnovitelné energie.  Samozřejmým 
zdrojem financování jsou příjmy ze 
systému EU pro obchodování s emisemi.
Kromě toho by Evropský technologický 
institut měl učinit naprostou prioritou 
výzkum a vývoj technologií v oblasti 
obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba stanovit jednoznačná pravidla 
pro výpočet podílu energie z obnovitelných 
zdrojů.

(14) Je třeba stanovit transparentní 
a jednoznačná pravidla pro výpočet podílu 
energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 12
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při výpočtu přínosu vodní energie by 
se měly následky klimatických změn 
vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

(15) Při výpočtu přínosu vodní a větrné
energie by se měly následky klimatických 
změn vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

Odůvodnění

Výroba větrné energie vlivem klimatických změn výrazně kolísá, a měla by proto podléhat 
normalizačnímu pravidlu. 

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup 
k dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele. 
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy 
a měly by být proto založeny na 
minimálních harmonizovaných zásadách 
zohledňujících evropské technologické 
normy a stávající vzdělávací a kvalifikační 
systémy pro osoby instalující zařízení pro 
obnovitelnou energii. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací se nadále použije na 
záležitosti, které nejsou zahrnuty v této 
směrnici, jako například uznávání 
odborných kvalifikací osob zajišťujících 
instalaci, které nezískaly osvědčení 
v některém z členských států.

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup 
k dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele. 
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy 
a měly by být proto založeny na 
minimálních harmonizovaných zásadách 
zohledňujících evropské technologické 
normy a stávající vzdělávací a kvalifikační 
systémy pro osoby instalující zařízení pro 
obnovitelnou energii. Směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací nadále řídí uznávání 
odborných kvalifikací u regulovaných 
povolání. Pokud jsou registrace nebo 
výkon povolání osob zajišťujících 
instalaci regulovány, stanoví předpoklady 
pro uznání profesní kvalifikace směrnice 
2005/36/ES; tyto předpoklady by měly 
platit také pro osoby zajišťující instalaci, 
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které získaly osvědčení v některém 
z členských států.

Odůvodnění

Směrnicí 2005/36/ES se řídí uznávání odborných kvalifikací u regulovaných povolání, pro něž 
stanoví komplexní a rozhodující ustanovení. Musí také nadále platit pro osoby zajišťující 
instalaci, které dobrovolně získaly osvědčení na základě směrnice o energii z obnovitelných 
zdrojů. Instalace zařízení využívajících obnovitelné energie je pouze částí pracovní náplně 
např. mechanika tepelných zařízení nebo pokrývače.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční soustavy by měly být 
objektivní, průhledné a nediskriminační 
a měl by se pečlivě zohlednit prospěch, 
který přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení.

(30) Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční soustavy by měly být 
objektivní, průhledné a nediskriminační 
a měl by se pečlivě zohlednit prospěch, 
který přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení, a zajistit plné využití 
výrobní kapacity. Náklady na připojení 
nových výrobců plynu z obnovitelných 
zdrojů energie by měly být objektivní, 
průhledné a nediskriminační.

Odůvodnění

Ustanovení by se měla vztahovat také na plyn, nejen na elektřinu.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 33 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(33a) Evropská unie a členské státy by 
měly veškerými dostupnými prostředky 
zajistit, aby celková spotřeba energie 
v dopravě podstatně klesla. Hlavní 
způsoby snižování celkové spotřeby 
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energie v dopravě zahrnují dopravní 
plánování, podporu veřejné dopravy, 
zvýšení podílu vyráběných elektrických 
vozidel a výrobu energeticky účinnějších 
vozidel o menší velikosti a s nižším 
objemem motoru. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) Výroba biopaliv by měla být 
z hlediska životního prostředí udržitelná. 
Biopaliva užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biopaliva, na 
která se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí.

(34) Výroba biopaliv, stejně jako výroba 
jiných zdrojů obnovitelné energie, by měla 
být z hlediska životního prostředí 
udržitelná. Biopaliva užitá k dosažení 
souladu s cíli stanovenými v této směrnici 
a biopaliva, na která se vztahují vnitrostátní 
režimy podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí. 

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici 
a celosvětový růst poptávky po biopalivech 
a jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici 
a celosvětový růst poptávky po biopalivech 
a jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
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biokapaliny, které zaručeně nepocházejí 
z biologicky rozmanitého pozemku. 
Vybraná kritéria označí les za biologicky 
rozmanitý, pokud není narušen významnou 
lidskou činností (podle definice použité 
Organizací OSN pro výživu a zemědělství, 
Evropskou hospodářskou komisí OSN 
a ministerskou konferencí o ochraně lesů 
v Evropě), nebo který je chráněn 
vnitrostátními předpisy pro účely ochrany 
přírody. Pokud jde o biologicky velmi 
rozmanitou povahu některých travinných 
porostů, je také vhodné, aby se na 
biopaliva vyrobená ze surovin 
pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí. Komise by měla stanovit vhodná 
kritéria a/nebo zeměpisné oblasti pro 
definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky 
a příslušnými mezinárodními normami.

biokapaliny, které zaručeně nepocházejí 
z biologicky rozmanitého pozemku nebo 
jejichž suroviny byly získávány bez 
negativních dopadů na biologickou 
rozmanitost. Vybraná kritéria označí les za 
biologicky rozmanitý, pokud není narušen 
významnou lidskou činností (podle 
definice použité Organizací OSN pro 
výživu a zemědělství, Evropskou 
hospodářskou komisí OSN a ministerskou 
konferencí o ochraně lesů v Evropě), nebo 
který je chráněn vnitrostátními předpisy 
pro účely ochrany přírody. Pokud jde 
o biologicky velmi rozmanitou povahu 
některých travinných porostů, je také 
vhodné, aby se na biopaliva vyrobená ze 
surovin pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí, pokud byly suroviny sklizeny 
způsobem, který negativně ovlivnil 
biologickou rozmanitost. Komise by měla 
stanovit vhodná kritéria a/nebo zeměpisné 
oblasti pro definici biologicky velmi 
rozmanitých travinných porostů v souladu 
s nejlepšími dostupnými vědeckými 
poznatky a příslušnými mezinárodními 
normami. 

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Ačkoli energie z biomasy by neměla 
být vyrobena ze surovin získaných 
z oblasti s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti nebo z oblasti s vysokou 
zásobou uhlíku, jako jsou například lesy 
nenarušené rozsáhlou lidskou činností 
a/nebo trvale zalesněné oblasti, požadavky 
na využití běžných lesů mohou přesto být 
vysoké, což je nežádoucí důsledek zvýšené
výroby biopaliv. Pokud například vzroste 
poptávka po rostlinných olejích kvůli 
růstu poptávky po bionaftě, může být 
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jedním z možných důsledků kácení lesa za 
účelem produkce sójových bobů nebo 
palmového oleje. V některých případech 
může k takovému kácení dojít i přesto, že 
je podle vnitrostátních nebo 
mezinárodních předpisů nezákonné. 
Kromě toho vysoké nároky na půdu, ať už 
jsou jakékoli povahy, jsou nevyhnutelným 
následkem rostoucího rozsahu nebo 
objemu prakticky jakéhokoli intenzivního 
využití půdy. Je však důležité, aby EU 
poskytovala pobídky minimalizující riziko 
takových dopadů; pro EU by měla být 
prioritou zejména podpora systémů 
zaměřených na ochranu tropických 
deštných pralesů, například 
prostřednictvím náhrady za „zamezení 
odlesňování“.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Pokud jsou biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobeny ze surovin 
vyrobených v EU, měly by také splňovat 
požadavky EU na zemědělství z hlediska 
životního prostředí. Používat tato kritéria 
na dovozy ze třetích zemí je 
administrativně a technicky 
neproveditelné.

(40) Pokud jsou biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobeny ze surovin 
vyrobených v EU, měly by také splňovat 
požadavky EU na zemědělství z hlediska 
životního prostředí. Používat tato kritéria 
na dovozy ze třetích zemí je 
administrativně a technicky 
neproveditelné. Navíc se členské státy 
vyzývají, aby zkoumaly, do jaké míry může 
být zavádění nových typů 
lignocelulózových plodin do zemědělství 
nástrojem pro podporu zlepšování 
právních předpisů týkajících se životního 
prostředí, které nejsou výslovně uvedeny 
v pravidlech o vzájemné podmíněnosti 
v rámci společné zemědělské politiky, 
např. pokud jde o ochranu kvality 
podzemních a povrchových vod podle 
směrnice 2000/60/ES.
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Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Požadavky na udržitelné režimy pro 
energetické užití biomasy jiné než 
biokapaliny a biopaliva by měly být 
analyzovány Komisí do roku 2010
s ohledem na potřebu, aby zdroje biomasy 
byly řízeny udržitelným způsobem.

(47) Požadavky na udržitelné režimy pro 
energetické užití biomasy jiné než 
biokapaliny a biopaliva by měly být 
analyzovány Komisí do roku 2009
s ohledem na potřebu, aby zdroje biomasy 
byly řízeny udržitelným způsobem. Toto se 
musí případně týkat i zemědělských 
postupů. 

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% 
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

vypouští se

Odůvodnění

Odpovídá předpokladu, že by se mělo zabránit výlučnému používání biopaliv a že by se měla 
upřednostňovat širší škála zdrojů obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
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nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie 
z tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by mohly
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými.

nepotravinářských vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že
zohlední rozdílné náklady výroby energie 
z tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by měly také 
podpořit investice do výzkumu a vývoje 
dalších technologií obnovitelné energie, 
které potřebují určitou dobu, než se stanou 
konkurenceschopnými. 

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10%
podílu biopaliv na spotřebě benzínu 
a nafty v dopravě v každém členském státě 
do roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout 
na úrovni členských států a protože, 
z důvodu rozsahu opatření, jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity podle 
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(57) Protože obecných cílů dosažení 
závazného cíle 20% podílu obnovitelné 
energie na celkové konečné spotřebě 
energie Společenství a závazného cíle 4% 
podílu využívání obnovitelné energie
v dopravě v každém členském státě do 
roku 2015 nelze uspokojivě dosáhnout na 
úrovni členských států a protože, z důvodu 
rozsahu opatření, jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57a) V zájmu usnadnění účelného 
rozvoje infrastruktury obnovitelné energie 
je důležité zajistit plný soulad se 
směrnicemi 2000/60/ES, 79/409/EHS 
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a 92/43/EHS. 

Odůvodnění

Rozvoj obnovitelné energie by měl být co nejrychlejší a nejjednotnější. Výběr obnovitelných 
technologií je často ovlivňován místními přírodními podmínkami, a proto je důležité místo, 
kde bude zařízení umístěno.

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. 
Stanoví povinné cíle, pokud jde o celkový 
podíl energie z obnovitelných zdrojů na 
spotřebě energie a podíl energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě. 
Směrnice stanoví pravidla týkající se záruk 
původu, správních postupů a připojení 
elektrické soustavy s ohledem na energii 
z obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro biopaliva a jiné biokapaliny.

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů, 
který posílí stávající vnitrostátní programy 
podpory členských států a umožní jim 
splnit rozvojové cíle. Stanoví povinné cíle 
na úrovni EU a členských států, pokud jde 
o celkový podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na spotřebě energie a podíl energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě. 
Směrnice stanoví pravidla týkající se záruk 
původu, správních postupů a připojení 
elektrické soustavy s ohledem na energii 
z obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro energii z obnovitelných zdrojů 
a zejména pro energii z biomasy umožní 
většímu počtu členských států společně 
splnit závazné rozvojové cíle.

Odůvodnění

Působnost kritérií udržitelnosti by měla být rozšířena nad rámec biopaliv, která představují 
pouze malou část obnovitelné energie, a měla by pokrývat udržitelné druhy obnovitelné 
energie stejně jako využití biomasy pro energii.

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 26
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Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. (a a) (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) Komise může definici přizpůsobit 
technickému pokroku v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 3;

Odůvodnění

Definice vychází ze směrnice 2001/77 o elektřině vyrobené z obnovitelných zdrojů 
a nevztahuje se na některé zdroje a technologie, jako jsou kaly odpadních vod. V zájmu 
zohlednění budoucího vývoje nových technologií by Komise měla být oprávněna změnit 
definici prostřednictvím postupu projednávání ve výborech. 

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) „biomasou“ se rozumí výsledek 
biologického rozkladu produktů, odpadů 
a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), z lesnictví 
a s nimi příbuzných průmyslových oborů, 
jakož i výsledek biologického rozkladu 
průmyslových a městských odpadů;

b) „biomasou“ se rozumí výsledek 
biologického rozkladu produktů, odpadů 
a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek)
a akvakultury, z lesnictví a s nimi 
příbuzných průmyslových oborů, jakož 
i výsledek biologického rozkladu 
průmyslových a městských odpadů;

Odůvodnění

Stávající definice vylučuje biomasu z produktů akvakultury, jako jsou řasy. Kromě toho se 
biologicky rozložitelný odpad obecně mnohem lépe recykluje a kompostuje a plyny z tohoto 
procesu lze samozřejmě využít pro výrobu energie. Vzhledem k tomu, že biologický rozklad 
komunálního a průmyslového odpadu má obvykle nízký čistý energetický výkon, měla by tato 
směrnice rovněž prosazovat třídění tohoto druhu odpadu.

Pozměňovací návrh 28
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Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) „konečnou spotřebou energie“ se rozumí 
energetické komodity dodané 
k energetickým účelům pro zpracovatelský 
průmysl, dopravu, domácnosti, služby, 
zemědělství, lesnictví a rybolov, včetně 
spotřeby elektřiny a tepla energetickým 
odvětvím na výrobu elektřiny a tepla 
a včetně ztrát elektřiny a tepla v distribuci.

c) „konečnou spotřebou energie“ se rozumí 
energetické komodity dodané 
k energetickým účelům pro zpracovatelský 
průmysl, dopravu, domácnosti, soukromé 
obchodování a služby, zemědělství, 
lesnictví a rybolov, včetně spotřeby 
elektřiny a tepla energetickým odvětvím na 
výrobu elektřiny a tepla a včetně ztrát 
elektřiny a tepla v distribuci;

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov 
k užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení;

d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov 
nebo průmyslovému zákazníkovi k užívání 
v prostoru nebo procesu vytápění nebo 
chlazení a pocházející z obnovitelných 
zdrojů energie;

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) „biokapalinami“ se rozumí kapalná 
pohonná hmota pro energetické účely 
vyráběná z biomasy;

e) „biomasou pro energii“ se rozumí tuhá, 
plynná nebo kapalná pohonná hmota pro 
energetické účely vyráběná z biomasy;

Odůvodnění

Tato právní úprava se vztahuje na veškerou energii vyrobenou z biomasy, nejen na energii 
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využívanou jako pohonné hmoty v odvětví dopravy nebo jako kapalné palivo pro výrobu tepla 
a energie. Je proto nezbytné tento zastřešující pojem vymezit.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) „biopalivem“ se rozumí kapalná nebo 
plynná pohonná hmota pro dopravu 
vyráběná z biomasy;

f) „pohonnou hmotou z biomasy“ se 
rozumí kapalná nebo plynná pohonná 
hmota pro dopravu vyráběná z biomasy;

Odůvodnění

Pozměňovací návrh, který v celém textu nahradí pojem „biopalivo“ vhodnějším a přesnějším 
pojmem, kterým je pohonná hmota z biomasy. Pojem biopalivo je pro spotřebitele zavádějící, 
neboť označení „bio“ je v mnoha zemích spojeno s ekologickým zemědělstvím a produkty 
šetrnými k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

fa) „mokřady“ se rozumí půda soustavně 
nebo po významnou část roku pokrytá 
nebo nasycená vodou;

Odůvodnění

Je třeba, aby směrnice vymezila definici mokřadu. Mokřady jsou významnými úložišti uhlíku 
a jejich přeměna může vést k uvolnění značného množství skleníkových plynů. Tato definice 
jasně zahrnuje neodvodněná rašeliniště, včetně např. nenarušených rašelinišť.

Pozměňovací návrh 33
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Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ga) „osvědčením započitatelným do 
splnění cíle (TAC)“ se rozumí speciálně 
označený elektronický dokument, jenž 
slouží jako důkaz o tom, že dané množství 
energie bylo vyrobeno z obnovitelných 
zdrojů a že může být započteno do 
povinných cílů v členském státě, který toto 
osvědčení vystavil, nebo v jiných 
členských státech;

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

h) „režimem podpory“ se rozumí režim 
pocházející z tržní intervence členského 
státu, která pomáhá energii 
z obnovitelných zdrojů nalézt trh snížením 
nákladů na výrobu této energie, zvýšením 
ceny, za kterou ji lze prodat, nebo 
zvýšením objemu takto prodané energie 
prostřednictvím závazku k obnovitelné 
energii nebo jinak;

h) „režimem podpory“ se rozumí režim, 
který vytváří nebo posiluje pobídky pro 
další rozvoj a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. Tyto vnitrostátní 
režimy podpory zahrnují zejména zelená 
osvědčení, investiční podpory, daňová 
osvobození nebo koncese, vracení daní 
a režimy přímé cenové podpory, zejména 
režimy výkupních úhrad a výkupních 
prémií;

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 
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Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. i a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) „půdou s vysokou hodnotou pro 
ochranu životního prostředí“ se rozumějí
– oblasti, kde se nacházejí cenné lokality 
ve smyslu biologické rozmanitosti, 
s významnou koncentrací na globální, 
regionální nebo vnitrostátní úrovni (např. 
endemity, ohrožené druhy, refugia); 
– oblasti významné z krajinného hlediska 
na úrovni globální, regionální nebo 
vnitrostátní, v nichž životaschopné 
populace většiny přirozeně se 
vyskytujících druhů nebo všechny tyto 
druhy existují v přirozené formě 
z hlediska rozmístění a množství;
– oblasti, které představují vzácný nebo 
ohrožený ekosystém nebo kde se takové 
ekosystémy nacházejí; 
– oblasti, které poskytují základní služby 
ekosystému v kritické situaci (např. 
ochranu vodního koryta, regulaci eroze); 
– oblasti se zásadním významem pro 
naplňování základních potřeb místních 
společenství (např. výživy nebo zdraví); 
– oblasti zásadního významu z hlediska 
tradice a kulturní identity místního 
společenství (oblasti kulturního, 
ekologického, hospodářského nebo 
náboženského významu označené ve 
spolupráci s místním společenstvím); 

Odůvodnění

Definice půdy s vysokou hodnotou pro ochranu životního prostředí je potřebná pro čl. 15 
odst. 3. Rámec půdy s vysokou hodnotou pro ochranu životního prostředí byl původně 
vytvořen organizací Forest Stewardship Council (nyní je zahrnut v systému certifikací FSC) 
a poskytuje pevný rámec pro určování půdy s vysokou hodnotou pro ochranu životního 
prostředí, která může nebo nemusí být chráněna podle vnitrostátních právních předpisů nebo 
mezinárodních dohod.
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Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. - 1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Konečným cílem je postupné 
odstranění emisí skleníkových plynů, 
které vznikají při používání fosilních 
paliv, v Evropské unii do 1. ledna 2050.

Odůvodnění

V rámci boje proti změně klimatu musí být emise, které vznikají při používání fosilních paliv 
v EU, postupně snižovány až na nulu.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dva nebo více členských států mohou 
cíle uvedené v příloze I části A splnit 
společně, s cílem využít společně 
dosažených výsledků.
a) Za tímto účelem mohou členské státy 
vytvořit systém, který umožní převádět 
osvědčení TAC, jež mohou být podle 
článku 10 započítána do vnitrostátních 
cílů, na třetí osoby.
b) Dva nebo více členských států se může 
dohodnout na vzájemném statistickém 
převodu energie z obnovitelných zdrojů, 
aby mohla být započítána do 
vnitrostátních cílů.
c) Členské státy se mohou dohodnout na 
provádění společných projektů, v jejichž 
rámci jeden nebo více členských států 
prosazují projekty na podporu obnovitelné 
energie v jiném členském státě, aby si 
mohly poměrnou část takto získané 
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obnovitelné energie započítat.
d) Dva nebo více členských států se může 
dohodnout na společném splnění cílů 
zejména tím, že vytvoří společné 
přeshraniční režimy podpory nebo že 
otevřou své vnitrostátní režimy pro energii 
z jiných členských států. V tomto případě 
musí společně doložit podíl obnovitelné 
energie na své konečné spotřebě, kterého 
by v součtu dosáhli, pokud by své cíle 
plnili jednotlivě.

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zavedou příslušná opatření 
s cílem zajistit, aby se podíl energie 
z obnovitelných zdrojů rovnal podílu 
uvedeném v indikativním směru 
stanoveném v části B přílohy I nebo ho 
překračoval.

2. Členské státy zavedou příslušná opatření 
s cílem zajistit, aby se podíl energie 
z obnovitelných zdrojů rovnal podílu 
uvedenému v závazných minimálních 
průběžných cílech stanovených v části B 
přílohy I nebo ho překračoval.

Odůvodnění

V zájmu zajištění splnění celkových cílů ES a členských států pro rok 2020 musí být stanoveny 
závazné průběžné cíle. Indikativní směr uvedený v příloze I části B začíná velmi nízko 
a stanoví největší nárůst obnovitelných zdrojů až v průběhu posledních deseti let před rokem 
2020. Pokud členské státy tyto požadavky nesplní, bude pro ně velmi těžké dosáhnout cíle pro 
rok 2020. Je třeba je v tomto ohledu považovat za nezbytné minimum.

Pozměňovací návrh 39



AD\730754CS.doc 29/81 PE406.140v02-00

CS

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10% konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v silniční
dopravě v roce 2015 byl alespoň 4 % 
konečné spotřeby energie v silniční
dopravě, z nichž alespoň 20 % bude 
představovat využívání elektřiny nebo 
vodíku z obnovitelných zdrojů, bioplynu 
nebo pohonných hmot získaných 
z lignocelulózové biomasy a řas, a aby 
tento podíl byl v roce 2020 alespoň 8–
10 %, z nichž 40–50 % bude představovat 
využívání elektřiny nebo vodíku 
z obnovitelných zdrojů, bioplynu nebo 
pohonných hmot získaných 
z lignocelulózové biomasy a řas.
O cíli pro rok 2020 se rozhodne v roce 
2015 po důkladném přezkoumání 
celkových zkušeností s politikou pro 
obnovitelnou energii v dopravě, zejména 
s ohledem na možné negativní důsledky 
pro zajišťování potravin, biologickou 
rozmanitost a dostupnost pohonných 
hmot získaných z lignocelulózové biomasy 
a/nebo řas, bioplynu a využívání elektřiny 
nebo vodíku z obnovitelných zdrojů.
Členské státy zajistí, aby jakákoli energie 
započítávaná do plnění cílů podle 
pododstavce 1 a 2 splňovala kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
a společnosti uvedená v článku 15. 
Každé tři roky počínaje rokem 2015 bude 
celkový cíl podléhat pravidelnému 
přezkumu na základě zpráv Komise 
uvedených v článku 20. 
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Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a.  Nejpozději do 1. ledna 2010 Komise 
předloží Radě a Evropskému parlamentu 
zvláštní bílou knihu obsahující úplný 
seznam veškerých souvisejících právních 
předpisů nutných pro provedení cíle 
stanoveného v odstavci -1.

Odůvodnění

Legislativní činnost je často roztříštěná. Bylo by velmi užitečné mít k dispozici zvláštní 
dokument Komise, který by uváděl veškeré právní předpisy nutné pro dosažení cíle 
postupného odstranění emisí skleníkových plynů, které jsou důsledkem používání fosilních 
paliv v Evropské unii; legislativní činnost týkající se zmírnění změny klimatu by tak byla 
mnohem transparentnější a jasnější.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise do 1. ledna 2010 vypracuje 
metodiku pro výpočet podílu obnovitelné 
elektřiny a vodíku na celkové skladbě 
pohonných hmot.
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3.

Odůvodnění

Existují všeobecné obavy o to, zda je 10% cíl žádoucí. Evropská agentura pro životní 
prostředí v nedávné zprávě radí ponechat spotřebu tzv. biopaliv první generace pod úrovní 
10 %. Elektřina a vodík by měly být součástí tohoto řešení. V současné době je však obtížné 
určit podíl těchto pohonných hmot na jejich celkové skladbě. Je třeba zavést metodiku pro 
výpočet, aby se usnadnilo používání elektřiny nebo vodíku v pohonných hmotách.
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát, jehož podíl energie 
z obnovitelných zdrojů klesl 
v bezprostředně předcházejícím dvouletém 
období pod hranici indikativního směru 
uvedeného v části B přílohy I, předloží 
Komisi nejpozději do 30. června 
následujícího roku nový vnitrostátní akční 
plán a stanoví v něm příslušná opatření, 
jimiž zajistí, že se v budoucnu podíl 
energie z obnovitelných zdrojů bude rovnat 
indikativnímu směru stanovenému v části 
B přílohy I nebo ho překročí.

3. Členský stát, jehož podíl energie 
z obnovitelných zdrojů klesl 
v bezprostředně předcházejícím dvouletém 
období pod hranici povinných 
prozatímních cílů uvedených v části B 
přílohy I, předloží Komisi nejpozději do 
30. června následujícího roku nový 
vnitrostátní akční plán a stanoví v něm 
příslušná opatření, jimiž zajistí, že se 
v budoucnu podíl energie z obnovitelných 
zdrojů bude rovnat indikativnímu směru 
stanovenému v části B přílohy I nebo ho 
překročí.

Pozměňovací návrh 43

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy musí poskytnou pobídky 
pro rozvoj čerpací infrastruktury 
plynných pohonných hmot pro dopravu 
a v krátkodobém až střednědobém výhledu 
zajistit pobídky potenciálním kupujícím 
těchto vozidel s cílem podporovat 
všeobecně rozšířený trh a vytvořit 
podmínky nezbytné pro široce udržitelnou 
mobilitu.

Odůvodnění

V každé zemi, kde byla úspěšně zavedena vozidla na alternativní plynné pohonné hmoty, byla 
podpora vlády dotčené země – a často i místních orgánů – absolutně nezbytná. 
V krátkodobém a střednědobém výhledu je bez vládní podpory obtížné úspěšně prosadit 
všeobecně rozšířený trh s těmito vozidly.

Pozměňovací návrh 44
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Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Elektřina vyrobená z obnovitelných 
zdrojů energie ve třetích zemích se 
zohlední pro účely měření souladu 
s požadavky této směrnice týkajícími se 
vnitrostátních cílů pouze, jestliže:

9. Elektřina a energie v odvětví dopravy
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
ve třetích zemích se zohlední pro účely 
měření souladu s požadavky této směrnice 
týkajícími se vnitrostátních cílů pouze, 
jestliže:

a) je spotřebována ve Společenství; a) jsou fyzicky dováženy a spotřebovány
ve Společenství;

b) ji vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice 
v platnost; a

b) je vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice 
v platnost; a

c) je pro ni vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

c) je pro ně vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) podíl energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové výrobě energie ve třetím státě 
se z důvodu dovozu energie do 
Společenství nesnižuje; a

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů.

Pozměňovací návrh 46
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Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jako alternativu k záruce o původu 
mohou členské státy dobrovolně vydávat 
osvědčení TAC, na které tato směrnice 
nezakládá právní nárok. Členské státy 
zajistí, aby osvědčení TAC splňovalo 
ustanovení odstavců 1 až 4. Kromě toho 
dbají členské státy o to, aby osvědčení 
TAC byla výslovně jako taková označena 
a aby byla rušena elektronicky.

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Záruka původu a osvědčení TAC samy 
o sobě nezakládají nárok na podporu 
z vnitrostátních systémů podpory.

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis a odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a rejstříky záruk původu Příslušné orgány a rejstřík osvědčení 
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započitatelných do splnění cíle (TAC)
1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku záruk původu;

a) vytvoření a vedení vnitrostátního 
rejstříku osvědčení TAC,

b) vydávání záruk původu; b) vydávání osvědčení TAC,

c) zaznamenávání všech převodů záruk
původu;

c) zaznamenávání všech převodů 
osvědčení TAC,

d) rušení záruk původu; d) rušení osvědčení TAC,

e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk 
původu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného orgánu 
a zrušeny.

e) vydávání výroční zprávy o počtu 
osvědčení TAC, které byly vydány, 
převedeny na příslušný orgán anebo 
z příslušného orgánu a zrušeny.

(Pozměňovací návrh týkající se celého 
textu: v celé směrnici se výraz „záruka 
původu“ nahrazuje výrazem „osvědčení 
započitatelné do splnění cíle (TAC)“).

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu
obsahuje záruky původu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku. 

3. Vnitrostátní rejstřík osvědčení TAC
obsahuje osvědčení TAC držené každou 
osobou. Osvědčení TAC je v danou dobu 
vedeno pouze v jednom rejstříku. 
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Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 50

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušný orgán je jako jediný 
odpovědný za veškerá zařízení 
provozovaná v daném členském státě. 
Není odpovědný za osvědčení TAC 
zařízení, která jsou provozována v jiném 
členském státě. Členské státy zajistí, aby 
působnost příslušných orgánů v jiných 
členských státech založená na této 
směrnici nebyla porušována.

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 51

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy, které nevydávají 
osvědčení TAC, mohou rozhodnout, že 
osvědčení TAC, jež byla vydána v jiných 
členských státech, musí být zrušena na 
základě ustanovení odstavce 1. V takovém 
případě určí orgán, který je jako jediný 
odpovědný v této věci.
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Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Článek 10 – nadpis a návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinky zrušení záruk původu Účinky zrušení osvědčení TAC
1. Členské státy, které vydávají osvědčení 
TAC, mohou do svých vnitrostátních cílů 
započíst osvědčení TAC vystavená jinými 
členskými státy v souladu s odstavcem 2.

Pokud příslušný orgán zruší záruku 
původu, kterou sám nevydal, odpovídající 
množství energie z obnovitelných zdrojů se 
pro účely posuzování slučitelnosti 
s požadavky této směrnice v oblasti 
vnitrostátních cílů:

2. Pokud příslušný orgán zruší TAC, který
sám nevydal, odpovídající množství 
energie z obnovitelných zdrojů se pro 
účely posuzování slučitelnosti s požadavky 
této směrnice v oblasti vnitrostátních cílů:

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Mechanismus přímých pokut

1. V zájmu zajištění jednoznačného 
a důsledného plnění cílů této směrnice 
členskými státy vytvoří Komise 
mechanismus přímých pokut vůči těmto 
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státům.
2. Komise uloží přímé pokuty členským 
státům, které nesplní cíle směrnice tím, že 
nedodrží závazné prozatímní cíle 
stanovené v části B přílohy I 
v bezprostředně předcházejícím dvouletém 
období, a které nemohou prokázat, že 
obdržely osvědčení započitatelná do 
splnění cíle (TAC) od třetího členského 
státu (který své cíle překročil) v souladu 
s články 3 a 9. V případě společných 
projektů nebo společných vnitrostátních 
plánů nejméně dvou členských států udělí 
Komise pokutu těm členským státům, 
které se účastní společné realizace 
příslušného projektu nebo společného 
plánu a nesplnily společné závazné 
indikativní cíle.
3. Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení odstavce 1, a zejména proto, 
aby byly stanoveny nejpozději do konce 
roku 2020 nezbytné pokyny, metody 
výpočtu a vybírání sankcí za nesplnění 
cílů a aby byla přijata podrobná 
ustanovení pro zřízení a správu zvláštního 
fondu, kam by měly být tyto výnosy 
přidělovány, v souladu s čl. 18 odst. 2 
nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, 
kterým se stanoví finanční nařízení 
o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství (vázané příjmy). Tato 
prováděcí opatření by měla rovněž 
obsahovat ustanovení o správě a využívání 
fondu na podporu projektů v oblasti 
obnovitelné energie v členských státech, 
které své cíle překročily, a obecně na 
posílení výzkumu, výroby a využívání
obnovitelné energie a na vyšší 
energetickou účinnost v Evropské unii.
4. Komise začne používat postup přímých 
sankcí okamžitě poté, co vyhodnocení 
zprávy členského státu odhalí, že tento 
členský stát nesplnil cíle, nebo kdykoli se 
získá jakýkoli důkaz, že členský stát 
nesplnil své cíle.
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5. Pokuta by se měla stanovit na základě 
MWh obnovitelné energie, které chybí pro 
splnění povinného cíle, a její výše by měla 
by být přiměřená, aby byla výrazným 
způsobem motivovala členské státy 
k investicím do obnovitelné energie, 
s cílem splnit, a případně i překročit 
vnitrostátní cíle.
6. Opatření, jejichž předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice mimo jiné jejím doplněním, se 
přijmou regulativním postupem 
s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.
7. Platba pokuty nezbavuje členský stát 
povinnosti splnit své závazné prozatímní 
cíle stanovené v části B přílohy I a celkový 
cíl stanovený v třetím sloupci tabulky 
v příloze I. Čl. 4 odst. 3 se v tomto případě 
použije také.

Odůvodnění

Kvóty a dávky byly dlouho využívány jako regulační nástroje práva ES; nyní by měly být jako 
součást politiky v oblasti životního prostředí schváleny pokuty ve snaze motivovat členské 
státy k plnění cílů. Tyto pokuty by měly být vypočítány tak, aby zajistily silnou motivaci 
členských států k investicím do obnovitelných zdrojů energie ve snaze splnit nebo dokonce 
překročit jejich cíle. Na základě současných hospodářských poznatků by bylo vhodným 
základem sankce 90 EUR na jednu nesplněnou MWh obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) bylo dosaženo souladu s postupy 
hodnocení, plánování a poskytování 
licencí podle různých platných právních 
předpisů EU v oblasti životního prostředí;

Odůvodnění

Postupy posuzování dopadů a poskytování licencí jsou stanovené ve značném počtu směrnic 
EU. Pro zajištění hladkého rozvoje obnovitelných zdrojů by měly být postupy podle nové 



AD\730754CS.doc 39/81 PE406.140v02-00

CS

směrnice o obnovitelných zdrojích v souladu se stávajícími pravidly a postupy.

Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy jasně vymezí všechny 
technické specifikace, které musí pro účely 
využívání režimu podpory splňovat 
zařízení a systémy pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud existuje 
evropská norma, včetně ekologických 
štítků, energetických štítků a jiných 
systémů technických referencí stanovených 
evropskými orgány pro normalizaci, 
technická specifikace se vyjádří odkazem 
na tyto normy. Z těchto technických 
specifikací nevyplývá, zda bude pro 
příslušné zařízení a systémy vydáno 
osvědčení.

2. Členské státy jasně vymezí všechny 
technické specifikace, které musí pro účely 
využívání režimu podpory splňovat 
zařízení a systémy pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud existuje 
evropská norma, včetně ekologických 
štítků, energetických štítků a jiných 
systémů technických referencí stanovených 
evropskými orgány pro normalizaci, 
technická specifikace se vyjádří odkazem 
na tyto normy. Tyto technické specifikace 
nestanoví, kde bude pro příslušné zařízení 
a systémy vydáno osvědčení, a neuzavírají 
vnitrostátní trhy.

Odůvodnění

Vnitrostátní technické specifikace by neměly být používány k ochraně vnitrostátních trhů. 
Stávající omezení na vnitřním trhu brání již dnes rozvoji obnovitelných energií.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – a b písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov 
s nulovou energií; nebo 

a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov 
s nulovou energií; 

b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie. 

b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie; nebo
ba) podmínek hospodářské účinnosti 
a technické proveditelnosti.
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Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) využívání tepla z kombinované výroby 
tepla a elektřiny, pokud je vysoce účinná 
ve smyslu směrnice EU 2004/8/ES.

Odůvodnění

Dálkové vytápění z kombinované výroby tepla a elektřiny významně přispívá k účinnému 
využívání surovin a ke snižování emisí CO2. Vzhledem k tomu, že dálkové teplo nelze přenášet 
na velké vzdálenosti, mělo by být všude, kde existují sítě pro dálkové vytápění, využíváno co 
nejvíce. Využívání dálkového tepla by proto nemělo být omezeno povinným využíváním 
obnovitelných zdrojů energie. 

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy na svém území nezakáží, 
neomezí ani nezabrání uvedení na trh 
a/nebo uvedení do provozu technologií 
pro obnovitelné zdroje energie, které jsou 
v souladu se směrnicemi, na jejichž 
základě se vydává označení shody ES 
nebo s evropskými technickými normami, 
nebo které jsou legálně prodávány v jiném 
členském státě.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy 
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 

3. Členské státy zajistí dostupnost systémů
osvědčování nebo rovnocenných systémů 
kvalifikace pro osoby zajišťující instalaci 
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fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy osvědčování jsou 
založeny na kritériích stanovených 
v příloze IV. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydá jiný členský stát 
v souladu s těmito kritérii; směrnice 
2005/36/ES tím není dotčena.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Čl. 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k distribuční soustavě elektřiny Přístup k distribuční soustavě

Odůvodnění

Je zásadní, aby režimy podpory vytvořené pro používání bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 
byly doprovázeny finančně neutrálními režimy podpory pro výrobu biomethanu v kvalitě, 
která je vhodná pro vstřikování do potrubí a pro použití ve vozidlech.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny a plynných pohonných hmot pro 
dopravu (jako je bioplyn/biomethan) 
a rozvoji dálkového vytápění a/nebo 
chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně případných propojovacích vedení 
mezi členskými státy.

Odůvodnění

Je zásadní, aby režimy podpory vytvořené pro používání bioplynu k výrobě tepla a elektřiny 
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byly doprovázeny finančně neutrálními režimy podpory pro výrobu biomethanu v kvalitě, 
která je vhodná pro vstřikování do potrubí a pro použití ve vozidlech.

Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přednostní přístup 
k distribuční soustavě a přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

Odůvodnění

Přednostní přístup k soustavě je důležitý pro splnění 20% cíle obnovitelných zdrojů 
a odůvodněný na základě: diskriminace, které čelí obnovitelné zdroje energie na trhu 
s elektřinou. Větrná energie má příznivý vliv na ceny energie vzhledem k nízkým dodatečným 
nákladům u elektřiny energie větru. Tento přínos činil pouze za rok 2006 v případě 
německých spotřebitelů elektřiny 4,98 miliard EUR (studie německého ministerstva životního 
prostředí, http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/) 

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji plynárenské síťové 
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infrastruktury tak, aby se přizpůsobila 
dalšímu rozvoji výroby plynu 
z obnovitelných zdrojů energie, včetně 
propojovacích vedení mezi členskými 
státy.
2. Aniž je dotčena spolehlivost bezpečnosti 
plynárenské soustavy, vnitrostátní orgány 
zaručí převzetí a distribuci plynu 
vyrobeného z obnovitelných zdrojů 
energie, a to s prioritním přístupem.
3. Členské státy budou požadovat, aby 
orgány vnitrostátní plynárenské soustavy 
zveřejnily standardní pravidla vztahující 
se na investice pro nezbytné technické 
úpravy.
4. Členské státy zajistí, aby poplatky 
účtované za dopravu a distribuci 
nediskriminovaly výrobce plynu 
z obnovitelných zdrojů energie a aby tyto 
poplatky odrážely případné výhody 
s ohledem na náklady vyplývající 
z připojení zařízení na plynárenskou 
soustavu.

Odůvodnění

Je nezbytné plánovat opatření pro výrobu plynu i elektřiny.

Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Udržitelné druhy obnovitelné energie

1. Pro účely této směrnice se projekty 
v oblasti obnovitelné energie považují za 
udržitelné z hlediska životního prostředí, 
splňují-li ustanovení tohoto článku. 
2. Aniž jsou dotčena vnitrostátní pravidla 
plánování a předpisy provádějící 
ustanovení této směrnice, považují se za 
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slučitelné s tímto článkem následující 
kategorie obnovitelných energií:
a) veškeré formy fotovoltaické elektřiny 
vyjma těch, u nichž členské státy stanoví 
maximální hranici, jejíž překročení 
vyžaduje zhodnocení dopadu na životní 
prostředí; tato hranice nesmí být nižší než 
1MW pro všechny jednotky v rámci jedné 
žádosti o plánování;
b) elektřina z větrných turbín s výhradou 
ustanovení odstavce 5;
c) velkoplošné koncentrátorové solární 
panely za podmínky, že nejsou umístěny 
na produktivní orné půdě; členské státy 
mohou nicméně požadovat posouzení 
dopadu na životní prostředí pro elektrárny 
překračující 5 MW v citlivých oblastech 
uvedených v tomto článku a na malých 
ostrovech;
d) kombinovaná výroba tepla a energie 
využívající jakékoli formy biomasy 
s kapacitou větší než 5 MWh;
e) veškeré formy elektrické energie 
generované z nefosilních paliv na 
zemědělských usedlostech s výhradou 
ustanovení článků 12 a 14;
f) průmyslová přeměna CO2 na palivo 
prostřednictvím využití kmenů řas nebo 
srovnatelné technologie, především jedná-
li se o nedílnou součást plánu 
zachycování, využití a ukládání uhlíku 
v případě elektrárny vyrábějící energii 
z fosilních paliv nebo průmyslového 
závodu s vysokou energetickou 
náročností.
Nové technologie v oblasti obnovitelné 
energie, které ještě nebyly pověřeny v době 
vstupu této směrnice v platnost a které 
jednoznačně splňují podmínky stanovené 
v tomto článku, mohou být do tohoto 
odstavce dočasně začleněny v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2 do té 
doby, než bude proveden přezkum této 
směrnice.
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3. Jakékoli zařízení nebo jakýkoli projekt, 
které nesplňují podmínky stanovené 
v odstavci 2, se mohou nicméně považovat 
za slučitelné s tímto článkem a článkem 
15 za předpokladu, že hodnocení dopadu 
na životní prostředí potvrdí, že jsou 
v souladu s ustanoveními tohoto článku.
4. V souladu s ustanoveními čl. 12 odst. 5 
Komise navrhne právní předpisy týkající 
se účinnosti energetické přeměny paliv 
vyrobených v souladu s článkem 15 pro 
využití v odvětví dopravy.
5. Členské státy mohou určit konkrétní 
části svých území, jako například národní 
nebo regionální parky, oblasti s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti, oblasti, 
ve kterých se vyskytují stěhovaví ptáci, 
oblasti výjimečných přírodních krás nebo 
krajiny, jež jsou národním dědictvím, 
oblasti, na něž se vztahuje směrnice 
o stanovištích a/nebo jiné příslušné 
mezinárodní právní předpisy týkající se 
biologické rozmanitosti, které mohou být 
vyňaty z provádění tohoto článku za 
účelem výroby veškerých druhů energie 
nebo využití specifických technologií 
v oblasti obnovitelné energie.

Odůvodnění

V návrhu Komise jsou téměř všechna kritéria udržitelnosti používána jako záporná, hlavně 
vytvářením „zakázaných oblastí“.  Tento nový článek se snaží napravit tento negativní přístup 
zdůrazněním těch obnovitelných energií, které při splnění určitých podmínek, jako je rozloha 
a poloha, nejsou v rozporu s žádným hlediskem udržitelnosti, a tím obrací v některých 
členských státech povinnost důkazního břemene. Tento návrh není zamýšlen jako definitivní
seznam a výslovně umožňuje technologiím, ať již současným nebo budoucím, které splňují 
stejnou úroveň udržitelnosti, aby byly rychleji zařazeny za účelem plánování a investování. 

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Čl. 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
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prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny prostředí a společnosti pro energii 
z biomasy

Odůvodnění

Vedle kritérií životního prostředí jsou nezbytná také kritéria sociální.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biopaliva a jiné biokapaliny se pro 
účely uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, 
pouze pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 5:

1. Energie z biomasy se pro účely uvedené 
v písmenech a), b) a c) zohlední, pouze 
pokud splňuje kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 8:

Odůvodnění

Udržitelná výroba by neměla být omezena na udržitelnost z hlediska životního prostředí. 
Řádně zdokumentované sociální problémy a porušování lidských práv souvisejících s výrobou 
biopaliv ukazují, že by sociální standardy měly být začleněny do kritérií udržitelnosti EU pro 
biopaliva. 

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) měření souladu pohonných hmot pro 
dopravu s požadavky směrnice o jakosti 
pohonných hmot;

Odůvodnění

Pravidla pro biopaliva pro odvětví dopravy by měla být harmonizována jak ve směrnici 
o obnovitelných zdrojích energie, tak ve směrnici o jakosti pohonných hmot. Proto je třeba 
uvést křížový odkaz, který zajistí, aby se podle obou směrnic uplatňoval jeden soubor 
pravidel.
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Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35%. 

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání pohonných hmot z biomasy 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 45 % od vstupu této směrnice 
v platnost a alespoň 60 % od 1. ledna 
2015.

V případě biopaliv a jiných biokapalin
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

V případě pohonných hmot z biomasy 
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2009, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

Pozměňovací návrh 69

Návrh směrnice
Čl. 15 - odst. 3 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

3. Energie z biomasy zohledněná pro 
účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobena ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, pokud předložené důkazy 
neprokáží, že vychází z udržitelných 
postupů řízení zdrojů a že výroba a těžba 
suroviny nepůsobí nepříznivě na 
biologickou rozmanitost, a/nebo pokud 
předložené důkazy neprokáží, že skladba 
přírodních druhů a přírodní procesy 
budou po zásahu obnoveny. Toto 
ustanovení se týká půdy, která měla 
v listopadu 2005 nebo poté jeden z těchto 
statusů, bez ohledu na to, zda ho stále ještě 
má, či nikoliv:

Odůvodnění
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Navrhovaný seznam „zakázaných oblastí“ opomíjí jisté citlivé oblasti a měl by být doplněn, 
například začleněním kategorie půd s vysokou hodnotou pro ochranu životního prostředí. 
V původním návrhu jsou oblasti buďto otevřeny úplné výrobě biopaliv, nebo je jejich 
využívání zakázáno. V Evropě, stejně jako kdekoli jinde, by měla být možné udržitelné řízení, 
takže by bylo možno využít omezené množství biomasy, pokud by tak bylo učiněno udržitelným 
způsobem. 

Pozměňovací návrh 70

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) Půda s vysokou hodnotou z hlediska 
ochrany životního prostředí

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na využití surovin bez dopadu na využití 
půdy nebo na případy prokazatelně lepšího zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné 
energetické účely je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním dopadům na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 71

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohla obnovit skladba 
přírodních druhů a procesy; pokud se 
neprokáže, že jakékoli lidské zásahy byly 
prováděny v takové intenzitě a v takových 
intervalech, které umožňují zachování 
skladby přírodních druhů a procesů, a že 
tomu tak bude i nadále;
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Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na využití surovin bez dopadu na využití 
půdy nebo na případy prokazatelně lepšího zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné 
energetické účely je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním dopadům na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 72

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) oblasti určené k účelům ochrany 
přírody, ledaže se prokáže, že výroba 
surovin nezasahuje do uvedených účelů. 

b) oblasti určené k účelům ochrany 
přírody, včetně oblastí určených pro 
ochranu vzácných nebo ohrožených 
ekosystémů či druhů, které byly uznány 
mezinárodními dohodami, pokud se 
neprokáže, že výroba surovin nezasahuje 
do uvedených účelů;

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na využití surovin bez dopadu na využití 
půdy nebo na případy prokazatelně lepšího zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné 
energetické účely je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním dopadům na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 73

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

4. Energie z biomasy zohledněná pro 
účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobena ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která 
měla v listopadu 2005 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

Pozměňovací návrh 74
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Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) stepi a křoviny, tj. oblasti se 
smíšenými stromy, keři a loukami, které 
zadržují velké množství zásob uhlíku;

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na využití surovin bez dopadu na využití 
půdy nebo na případy prokazatelně lepšího zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné 
energetické účely je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním dopadům na životní 
prostředí.

Pozměňovací návrh 75

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, 
pokud v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v lednu 2008.

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, 
pokud v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v listopadu 
2005.

Pozměňovací návrh 76

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území Společenství nebo 
mimo něj, biomasa pro energii se pro 
účely uvedené v odstavci 1 zohlední pouze 
tehdy, byla-li přijata účinná opatření 
předcházející:
a) zhoršení kvality povrchových nebo 
podzemních vod přítomností škodlivin 
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a nadměrným množstvím živin;
b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek;
c) znečištění ovzduší;
d) zhoršení kvality půdy.

Pozměňovací návrh 77

Návrh směrnice
Čl. 15 - odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv 
a jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/200317 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě energie 
z biomasy zohledněné pro účely uvedené 
v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

Pozměňovací návrh 78

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2009 zprávu o jakýchkoli dalších 
požadavcích na udržitelný režim pro 
energetické užití biomasy jiné než na 
biopaliva a jiné biokapaliny. Zpráva 
zohlední stávající předpisy a normy 
a zásady udržitelného lesního 
hospodářství a probíhající krok směřující 
k vytvoření norem v této oblasti. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy předložené Evropskému 
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parlamentu a Radě.

Odůvodnění

Možné rozšíření kritérií udržitelnosti pro biomasu musí respektovat stávající zásady a právní 
předpisy týkající se udržitelného lesního hospodářství a připravované normy. 

Pozměňovací návrh 79

Návrh směrnice
Čl. 15 –odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Biomasa pro výrobu energie se 
nezohlední pro účely uvedené v odstavci 1, 
neprokážou-li hospodářské subjekty, že 
výroba surovin proběhla v souladu 
s následujícími kritérii:
a) dodržování pozemkových práv místních 
společenství a původních obyvatel, jak je 
stanoví úmluvy, prohlášení a doporučení 
OSN, jako např.: 
užívací právo k půdě je prokazatelné;
– využívání půdy neomezuje zákonná, 
zvyková nebo tradiční práva dalších 
uživatelů bez jejich předchozího 
svobodného a informovaného souhlasu;
b) dodržování norem ochrany dětí 
vycházející z předpisů OSN;
c) soulad s vnitrostátními právními 
předpisy týkajícími se zdraví a bezpečnosti 
pracovníků a minimálních mezd;
d) soulad s normami vycházejícími 
z příslušných úmluv a doporučení 
Mezinárodní organizace práce;
Soulad s kritérii uvedenými v tomto 
odstavci je ověřován podle článku 16 nebo 
na základě účasti v dobrovolných 
mezinárodních a vnitrostátních 
programech, které potvrzují, že produkce 
splňuje normy tohoto odstavce. Mělo by 
být schváleno skupinové vydávání 
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osvědčení pro menší výrobce.

Pozměňovací návrh 80

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Evropská komise jmenuje výbor 
nezávislých odborníků, který vytvoří 
mechanismus pro přesné posouzení 
a řešení nepřímých dopadů bioenergie na 
změny ve využití půdy a nepřímého 
dopadu na znehodnocování přirozených 
lesů nebo jiných přírodních ekosystémů, 
který bude uplatňován nejpozději od 
31. prosince 2010. Je nezbytné, aby zde 
byly zahrnuty nepřímé dopady.

Odůvodnění

Udržitelná výroba by neměla být omezena na udržitelnost z hlediska životního prostředí. 
Řádně zdokumentované sociální problémy a porušování lidských práv souvisejících s výrobou 
biopaliv ukazují, že by sociální standardy měly být začleněny do kritérií udržitelnosti EU pro 
biopaliva. 

Pozměňovací návrh 81

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je potřeba zohlednit biopaliva 
a jiné biokapaliny za účely uvedenými 
v čl. 15 odst. 1, vyžádají si členské státy od 
hospodářských subjektů, aby prokázaly, že 
byla splněna kritéria z hlediska 
udržitelnosti životního prostředí stanovená 
v článku 15. Za tímto účelem po 
hospodářských subjektech vyžadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, 
a stanoví, že:

1. Pokud je potřeba zohlednit energii 
z biomasy za účely uvedenými v čl. 15 
odst. 1, vyžádají si členské státy od 
hospodářských subjektů, aby prokázaly, že 
byla splněna kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 15. Za tímto účelem po 
hospodářských subjektech požadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, který 
stanoví, že:
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Pozměňovací návrh 82

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dodávky surovin anebo biopaliv 
s rozdílnými parametry z hlediska 
udržitelnosti lze smísit;

a) dodávky surovin anebo biopaliv 
s rozdílnými parametry z hlediska 
udržitelnosti lze smísit za předpokladu, že 
všechny dodávky splňují kritéria 
stanovená v článku 15;

Odůvodnění

Všechny dodávky by měly splňovat podmínky, jinak nastává zřejmé riziko, že biopaliva 
a biokapaliny s nízkým stupněm emisí skleníkových plynů se prostě smísí s biopalivy 
a biokapalinami s vysokým stupněm, a tudíž splní kritéria. 

Pozměňovací návrh 83

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise ve své zprávě za rok 2009 dále 
navrhne systém ověřování souladu 
s kritérii udržitelnosti podle článku 15 pro 
všechny formy energie z biomasy.

Odůvodnění

Ačkoli se navrhuje, aby byla kritéria rozšířena nad rámec biopaliv na všechny formy využití 
biomasy, pro jiné formy využití biomasy než biopaliva chybí vhodná metodika pro ověřování 
souladu. Komise by tudíž ve zprávě, kterou předloží v roce 2009, měla navrhnout toto 
rozšíření. 

Pozměňovací návrh 84

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může rozhodnout, že
dvoustranné a vícestranné dohody 

4. Komise uzavře dvoustranné 
a vícestranné dohody mezi Společenstvím
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uzavřené mezi Společenstvím a třetími 
zeměmi prokazují, že biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobené ze surovin 
vypěstovaných v těchto zemích jsou
v souladu s kritérii z hlediska udržitelnosti 
životního prostředí v čl. 15 odst. 3 nebo 4.

a třetími zeměmi, aby zaručila, že energie 
z biomasy vyrobená ze surovin 
vypěstovaných v těchto zemích je 
v souladu s kritérii z hlediska udržitelnosti 
životního prostředí v čl. 15 odst. 3, 4, 7a 
a 8. Tyto dohody budou obsahovat 
opatření pro zajištění účasti malých 
a středních podniků.

Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní a mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů 
z biomasy obsahují přesné údaje ve smyslu 
čl. 15 odst. 2 anebo prokazují, že dodávky 
biopaliva jsou v souladu s kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního prostředí 
v čl. 15 odst. 3 nebo 4.

Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní a mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů 
z biomasy obsahují přesné údaje ve smyslu 
čl. 15 odst. 2 anebo prokazují, že dodávky 
energie z biomasy jsou v souladu s kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního prostředí 
v čl. 15 odst. 3 nebo 4.

Komise může rozhodnout, že vnitrostátní, 
nadnárodní anebo mezinárodní režimy 
měření úspor emisí skleníkových plynů 
obsahují přesné údaje ve smyslu čl. 15 
odst. 2.

Komise může rozhodnout, že vnitrostátní, 
nadnárodní anebo mezinárodní režimy 
měření úspor emisí skleníkových plynů 
obsahují přesné údaje ve smyslu čl. 15 
odst. 2.

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem 33 Anderse Wijkmana, kterým se doplňuje čl. 15 odst. 7a, 
a s pozměňovacím návrhem předloženým pány Wijkmanem a Bowisem a paní Corbeyovou 
k čl. 15 odst. 8 (nový).

Pozměňovací návrh 85

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rozhodnutí podle odstavce 4 se přijímají 
postupem podle čl. 21 odst. 2. Tato 
rozhodnutí budou platná nejdéle 5 let.

(6) Rozhodnutí podle odstavce 4 se 
přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2.
Tato rozhodnutí budou platná nejdéle 5 let. 
Rozhodnutí mohou být také zrušena dříve, 
pokud se prokáže, že dochází k porušování 
norem udržitelnosti nebo že režimy nebo 
dohody nezajišťují odpovídající normy 
z hlediska spolehlivosti, transparentnosti 
a nezávislé pravidelné a opakované 
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kontroly.

Odůvodnění

Článek 16 odst. 6 uvádí, že rozhodnutí o začlenění mezinárodních dohod a režimů nebudou 
platná více než 5 let. Rozhodnutí by měla být také zrušena dříve, pokud se prokáže, že dohody 
a režimy nesplňují nezbytná kritéria nebo přiměřené normy spolehlivosti, transparentnosti 
a nezávislé kontroly.

Pozměňovací návrh 86

Návrh směrnice
Čl. 17 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výpočet dopadů skleníkových plynů 
z biopaliv a jiných biokapalin

Výpočet dopadů skleníkových plynů 
z energie z biomasy

Odůvodnění

Nepřímé změny ve využití půdy znamenají, že pokud je půda využívána pro výrobu biopaliv 
namísto výroby potravin, zvyšuje se někde jinde ve světě výroba potravin na úkor tropických 
pralesů nebo jiné nezemědělské půdy, aby nahradila tuto ztrátu. To má negativní dopad na 
účinnost biopaliv, pokud jde o skleníkové plyny, což Komise nezohledňuje. Proto je nezbytné 
zavést faktor, který od předpokládaných nebo skutečných hodnot skleníkových plynů 
z biopaliv odečte dopad nepřímé změny ve využití půdy. Tento faktor bude pobídkou pro 
využívání účinnějších plodin a pro účinnější využití půdy.

Pozměňovací návrh 87

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin pro 
účely uvedené v čl. 15 odst. 2 se vypočte:

1. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání energie z biomasy pro účely 
uvedené v čl. 15 odst. 2 se vypočte:

Odůvodnění

Nepřímé změny ve využití půdy znamenají, že pokud je půda využívána pro výrobu biopaliv 
namísto výroby potravin, zvyšuje se někde jinde ve světě výroba potravin na úkor tropických 
pralesů nebo jiné nezemědělské půdy, aby nahradila tuto ztrátu. To má negativní dopad na 
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účinnost biopaliv, pokud jde o skleníkové plyny, což Komise nezohledňuje. Proto je nezbytné 
zavést faktor, který od předpokládaných nebo skutečných hodnot skleníkových plynů 
z biopaliv odečte dopad nepřímé změny ve využití půdy. Tento faktor bude pobídkou pro 
využívání účinnějších plodin a pro účinnější využití půdy.

Pozměňovací návrh 88

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) u biopaliv, pokud je přepokládaná 
hodnota pro úspory emisí skleníkových 
plynů při určitém způsobu výroby pro 
biopaliva stanovena v části A nebo B 
přílohy VII, použitím této standardní 
hodnoty;

vypouští se

Odůvodnění

Je nutné upřednostnit používání skutečných hodnot. Používání rozložených standardních 
hodnot je možné u některých etap výrobního procesu.

Pozměňovací návrh 89

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Emise způsobené nepřímými změnami 
ve  využití půdy, jak je uvedeno v části C 
přílohy VII, se připočítají, nejedná-li se 
o výrobu založenou na surovině, která 
nevyžaduje využití orné půdy, pastvin 
nebo půdy využívané k pěstování trvalých 
kultur, včetně odpadu.

Odůvodnění

Emisí z nepřímé změny ve využití půdy se návrh Komise nedotýká. Nedávný výzkum ukazuje, 
že by tyto emise mohly být značné. Měly by proto být připočteny ke standardním hodnotám 
i k jakékoli vypočítávané hodnotě.
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Pozměňovací návrh 90

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději dne 31. března 2010 zprávu 
obsahující seznam těch celků na jejich 
území, které jsou klasifikovány na úrovni 
NUTS 2 v rámci nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 a 
u kterých lze očekávat, že typické emise 
skleníkových plynů z pěstování 
zemědělských surovin budou v nižší anebo 
stejné výši jako emise vykazované 
v položce „pěstování“ v části D přílohy VII 
této směrnice, doprovázenou popisem 
metodiky a použitých údajů ke stanovení 
tohoto seznamu. Tato metoda zohlední 
vlastnosti půdy, klima a předpokládané 
výnosy ze surovin.

2. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději dne 31. března 2010 zprávu 
obsahující seznam těch celků na jejich 
území, které jsou klasifikovány na úrovni 
NUTS 2 v rámci nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
a u kterých lze očekávat, že typické emise 
skleníkových plynů z pěstování 
zemědělských surovin budou v nižší anebo 
stejné výši jako emise vykazované 
v položce „pěstování“ v části D přílohy VII 
této směrnice, doprovázenou popisem 
metodiky a použitých údajů ke stanovení 
tohoto seznamu.

Pozměňovací návrh 91

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Standardní hodnoty v části A přílohy 
VII pro biopaliva a rozložené standardní 
hodnoty pro pěstování v části D přílohy 
VII u biopaliv a jiných biokapalin se 
použijí, pouze pokud dané suroviny jsou 
pěstovány:

3. Rozložené standardní hodnoty pro 
pěstování v části D přílohy VII 
u pohonných hmot a tekutých paliv 
z biomasy se mohou použít, pouze pokud 
dané suroviny jsou pěstovány:

Odůvodnění

Je nutné upřednostnit používání skutečných hodnot. Rozložené standardní hodnoty pro 
pěstování by měly být používány pouze pokud suroviny pocházejí ze třetích zemí 
a z nevyužívané půdy, degradované půdy, nebo půdy s omezenou produktivitou, které jsou 
uvedeny v odstavci 2.
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Pozměňovací návrh 92

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise předloží nejpozději dne 31. 
prosince 2012 zprávu ohledně 
odhadovaných typických a standardních 
hodnot uvedených v části B a E přílohy 
VII se zvláštním důrazem na emise 
z dopravy a výroby a může podle potřeby 
rozhodnout o úpravě těchto hodnot. 
Uvedené opatření, jež má za účel změnit 
jiné než podstatné prvky této směrnice, se 
přijímá regulativním postupem s kontrolou 
podle čl. 21 odst. 3.

4. Komise každé tři roky od vstoupení této 
směrnice v platnost přehodnotí typické 
a standardní hodnoty uvedené v příloze 
VII se zvláštním důrazem na emise 
z pěstování. S ohledem na typické 
a standardní hodnoty pro pěstování 
Komise uvede hodnoty, které odrážejí 
regionální a klimatické podmínky. 
V průběhu přezkumu by měla být 
zohledněna stanoviska výrobců ze třetích 
zemí i v rámci Společenství. Komise 
mimoto posoudí a v případě nutnosti 
navrhne typické a standardní hodnoty pro 
pěstování za použití udržitelných 
zemědělských a organických postupů 
pěstování plodin. Uvedené opatření, jež má 
za účel změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.
Hodnoty emisí způsobených nepřímými 
změnami ve využití půdy uvedené v části C 
přílohy VII se přezkoumají každé tři roky 
na základě nejnovějších vědeckých 
podkladů a mohou být přizpůsobeny 
specifickým hodnotám pro využití půdy 
a/nebo suroviny.

Pozměňovací návrh 93

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) ve všech ostatních případech se 
standardní hodnoty stanoví jako opatrný 
předpoklad oproti běžným výrobním 
procesům.

b) ve všech ostatních případech představují 
standardní hodnoty 90 % hodnot pro 
výrobní procesy.
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Odůvodnění

Všechny standardní hodnoty by měly být stanoveny jednotně podle stejného pravidla a měly 
by být spíše konzervativní, aby nezvýhodňovaly podniky s nejhoršími výsledky.

Pozměňovací návrh 94

Návrh směrnice
Čl. 18 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení týkající se biopaliv Zvláštní ustanovení týkající se podpory 
užití obnovitelných energií v dopravě

Pozměňovací návrh 95

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost byla 
informována o dostupnosti biopaliv 
a jiných obnovitelných pohonných hmot. 
Pokud přídavky biopaliv ve směsích 
s deriváty minerálních olejů překročí mezní 
hodnotu 10% objemu, vyžadují členské 
státy, aby byla tato skutečnost vyznačena 
v prodejních místech.

1. Členské státy zajistí, aby veřejnosti byly 
poskytnuty podrobné informace 
o dostupnosti jednotlivých zdrojů 
obnovitelné energie pro dopravu a jejich 
výhodách z hlediska ochrany životního 
prostředí. Pokud přídavky biopaliv ve 
směsích s deriváty minerálních olejů 
překročí 10 % objemu, vyžadují členské 
státy, aby byla tato skutečnost vyznačena 
v prodejních místech.

Odůvodnění

Informace by měly být dostupné nejen ohledně biopaliv, ale u všech druhů obnovitelné 
energie v dopravě. 
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Pozměňovací návrh 96

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy označí jako „EuroBio 
benzín“ a „EuroBio nafta“ benzín nebo 
naftu, které se získávají hydrogenací 
rostlinných olejů a živočišných tuků, nebo
pyrolyzní oleje získané z jakékoli formy 
biomasy, které jsou chemicky nebo 
z hlediska výkonnosti neodlišitelné od 
benzínu nebo nafty získaných z fosilního 
paliva, nebo je převyšují, za předpokladu, 
že podíl biopaliv z celkového množství 
paliva odpovídá 50 % nebo jej převyšuje 
a použitý vodík nepochází z fosilních 
paliv.  

Odůvodnění

Tak, jak se ukázalo při zavádění bezolovnatého benzínu v osmdesátých a devadesátých letech 
a následných průzkumech trhu prováděných ropnými společnostmi a prodejci paliva, 
spotřebitelé na zavádění „zelených“ paliv reagují dobře a rychle. Tento odstavec je 
koncipován tak, aby zajistil velký nárůst poptávky po nejlepších a nejschůdnějších 
alternativních řešeních v porovnání s fosilními palivy, a také respektoval, že výrobci paliv 
potřebují čas na to, aby svou výrobu přizpůsobili plně „zeleným“ normám, tedy směsím 50 % 
až 100 % nefosilních paliv. 

Pozměňovací návrh 97

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy označí jakoukoliv směs 
benzínu nebo motorové nafty podle 
v odstavce 1a, ve které je podíl biopaliva 
alespoň 10 % a méně než 50 %, jako 
„EuroBiosměs benzín“ a „EuroBiosměs 
nafta“. Podíl biopaliv použitých pro účely 
tohoto odstavce bude zvýšen v souladu 
s podílem uvedeným v čl. 15 odst. 2.   
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Pozměňovací návrh 98

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby motorová 
nafta splňující specifikace stanovené 
v příloze V byla nejpozději ode dne 31. 
prosince 2010 dostupná v čerpacích 
stanicích s více než dvěma čerpadly, jež 
prodávají motorovou naftu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 99

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby motorová 
nafta splňující specifikace stanovené 
v příloze VI nebo jiná motorová nafta 
s alespoň 5% obsahu biopaliv 
v objemu, byla nejpozději ode dne 31. 
prosince 2014 dostupná v čerpacích 
stanicích s více než dvěma čerpadly, jež 
prodávají motorovou naftu.

vypouští se

Pozměňovací návrh 100

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy přijmou opatření pro 
zajištění dostatečných možností čerpání 
pohonných hmot pro vozidla s nulovými 
emisemi.

Odůvodnění

Nedostatečná infrastruktura často brání zavádění slibných technologií. Chybějící možnosti 
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čerpání pro vozidla na elektrický či vodíkový pohon jsou jedním z důvodů, proč si je 
spotřebitelé nepořídí.

Pozměňovací návrh 101

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k obnovitelné 
energii vázajícími subjekty se podíl 
biopaliv vyrobených z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových 
vláknovin a lignocelulózových vláknovin 
považuje za dvojnásobný oproti ostatním 
biopalivům.

vypouští se

Pozměňovací návrh 102

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jakýkoli podpůrný mechanismus, 
včetně finančních pobídek, 
zavedený členskými státy na podporu 
rozsáhlé výroby a/nebo spotřeby 
obnovitelných energií v dopravě by měl 
být přiměřený úsporám emisí 
skleníkových plynů. Výzkum a vývoj 
v oblasti obnovitelných energií v dopravě, 
stejně jako rozvoj udržitelných dopravních 
systémů je důrazně prosazován na úrovni 
členských států i na úrovni Společenství 
a může získat dodatečnou podporu.

Odůvodnění

Případné režimy podpory, včetně dotací, v členských státech by měly být přiměřené úsporám 
emisí skleníkových plynů, což umožní poskytnout pobídky těm nejlepším alternativním řešením 
týkajícím se využití obnovitelné energie v dopravě (včetně elektřiny a vodíku). 
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Pozměňovací návrh 103

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) zavedení a fungování režimů podpory 
a jiných opatření k podpoře energie 
z obnovitelných zdrojů a jakýkoli vývoj 
opatření použitých s ohledem na opatření 
stanovená ve vnitrostátním akčním plánu 
členského státu;

b) zavedení a fungování režimů podpory 
a jiných opatření k podpoře energie 
z obnovitelných zdrojů, zejména opatření 
pro informování občanů o dostupnosti 
obnovitelné energie, a jakékoli další kroky 
týkající se opatření stanovených ve 
vnitrostátním akčním plánu členského 
státu;

Pozměňovací návrh 104

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) odhadované čisté úspory skleníkových 
plynů díky užívání energie z obnovitelných 
zdrojů.

(k) odhadované čisté úspory skleníkových 
plynů díky užívání energie z obnovitelných 
zdrojů, včetně dopadu na zásoby uhlíku 
spojené s přímou či nepřímou změnou ve 
využití půdy.

Pozměňovací návrh 105

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve své první zprávě členské státy 
upřesní, zda zamýšlejí:

3. Ve své první zprávě členské státy 
upřesní, zda a případně kdy, zamýšlejí:

Pozměňovací návrh 106
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Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise udržuje dialog a vyměňuje si 
informace se třetími zeměmi, organizacemi 
výrobců biopaliv a spotřebitelskými 
organizacemi ohledně provádění opatření 
v této směrnici, pokud jde o biopaliva 
a jiné biokapaliny.

2. 2. Komise udržuje dialog a vyměňuje si 
informace se třetími zeměmi, nevládními 
organizacemi zabývajícími se sociálními 
otázkami a otázkami životního prostředí, 
organizacemi výrobců biopaliv 
a spotřebitelskými organizacemi ohledně 
provádění opatření v této směrnici, pokud 
jde o biomasu určenou k výrobě energie.

Pozměňovací návrh 107

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) výhody a náklady týkající se různých 
biopaliv z hlediska životního prostředí, 
účinky dovozních politik Společenství na 
ně, aspekty bezpečnosti dodávek 
a možnosti zajistit vyrovnaný přístup mezi 
domácí výrobou a dovozy;

a) sociální výhody a náklady týkající se 
různých biopaliv a výhody a náklady 
z hlediska životního prostředí, účinky 
dovozních politik Společenství na ně, 
aspekty bezpečnosti dodávek a možnosti 
zajistit vyrovnaný přístup mezi domácí 
výrobou a dovozy;

Pozměňovací návrh 108

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dopad politiky biopaliv EU na 
dostupnost potravin ve vývozních zemích, 
schopnost obyvatel v rozvojových zemích 
získat tyto potraviny a širší otázky rozvoje; 
a 

c) dopad politiky EU týkající se energie 
z biomasy na zajišťování potravin 
v rozvojových zemích včetně 
potenciálního dopadu na země s nízkými 
příjmy, které trpí nedostatkem potravin, 
a na nejméně rozvinuté země a dopad na 
dostupnost potravin ve vývozních zemích 
a přístup k nim a širší otázky rozvoje; a
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Pozměňovací návrh 109

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dopad politiky EU v oblasti biopaliv na 
přímé a nepřímé změny ve využití půdy 
a odhad souvisejících emisí uhlíku; a 

Pozměňovací návrh 110

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) dopad zvýšené poptávky po biomase na 
odvětví využívající biomasu.

d) dopad politiky EU v oblasti biopaliv na 
spory o půdu a vysídlení obyvatelstva 
v rámci vývozních zemí.

Odůvodnění

Komise při svém sledování nebere žádný ohled na sociální dopady. Kromě toho je při 
úvahách o dopadech na zajišťování potravin důležité rozlišovat mezi dopady v rámci zemí 
vyrábějících biopaliva pro vývoz do EU a třetími zeměmi, které by mohly být zasaženy 
prostřednictvím nárůstu celosvětových cen komodit.

Pozměňovací návrh 111

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dostupnost a výzkum biopaliv 
vyrobených z odpadů, zbytků, řas, 
nepotravinářských celulózových 
vláknovin a lignocelulózových vláknovin 
a otázky udržitelnosti v souvislosti 
s používáním těchto biopaliv při 
zohlednění hierarchie odpadu. 
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Odůvodnění

Second generation biofuels may prove to bring about some sustainability issues. Many of 
these biofuels are listed as invasive species or require large quantities of water. Also biofuels 
from waste may raise some sustainability issues, i.e. lead to further soil degradation, as waste 
is often used to return nutrients and carbon to the land. The waste hierarchy which gives 
priority to re-use and recycling over the use for energy purposes should be taken as a guiding 
principle here. At present, there is very limited technology for biofuels from waste, so there is 
time to clarify which waste and residues can be taken into account and what are the measures 
to assure sustainable harvesting of these materials.

Pozměňovací návrh 112

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případně navrhne opravná opatření. Vyjdou-li najevo jakékoli negativní 
dopady, navrhne Komise opravná 
opatření, která upraví cíl pro biomasu 
v souladu s článkem 3. Pokud má cíl EU 
pro biopaliva škodlivý dopad, jak je 
uvedeno v písmenu c), Komise plnění cíle 
okamžitě zastaví. Komise po konzultaci 
s Organizací OSN pro výživu 
a zemědělství zveřejní sdělení, ve kterém 
uvede zvláštní podmínky, na jejichž 
základě bude plnění cíle zastaveno.

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že výroba potravin má přednost před výrobou biopaliv.

Pozměňovací návrh 113

Návrh směrnice
Příloha I – písm. B – název a návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. Indikativní směr B. Závazný směr prozatímního cíle
Indikativní směr uvedený v čl. 3 odst. 2 
udává tyto podíly energie z obnovitelných 
zdrojů:

Závazný směr prozatímního cíle uvedený 
v čl. 3 odst. 2 udává tyto podíly energie 
z obnovitelných zdrojů:
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Odůvodnění

V zájmu zajištění splnění celkových cílů ES a členských států pro rok 2020 je nezbytné rovněž 
přijmout závazné prozatímní cíle. Směr navržený na základě této přílohy IB začíná velmi 
nízko a ponechává největší nárůst podílu obnovitelných zdrojů na poslední roky před rokem 
2020. Nesplnění tohoto snížení způsobí, že bude pro členské státy velmi obtížné dosáhnout 
cíle pro rok 2020. V tomto smyslu by tyto prozatímní cíle měly být považovány za zcela 
nezbytné minimum.

Pozměňovací návrh 114

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bionafta (methylester vyrobený 
z rostlinného nebo živočišného oleje, resp. 
tuku, o jakosti motorové nafty, užívaný 
jako biopalivo)

FAME (methylester vyrobený 
z rostlinného nebo živočišného oleje, resp. 
tuku, o jakosti motorové nafty, užívaný 
jako biopalivo)

Odůvodnění

Methylester je pouze jednou z forem „bionafty“, a proto by neměl být pro účely právních 
předpisů EU zvýhodňován. 

Pozměňovací návrh 115

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hydrogenačně upravený rostlinný olej 
(rostlinný olej upravený pomocí vodíku za 
tepla)

Hydrogenačně upravený rostlinný olej 
a živočišný tuk (rostlinný olej a živočišný 
tuk upravený pomocí vodíku za tepla)

Odůvodnění

„Zelený benzin“ a „zelená nafta“ pro účely článku 18 mohou být vyrobeny řadou postupů, 
včetně úpravy rostlinného oleje a živočišného tuku pomocí vodíku (v pozměňovacím návrhu 
jako hydrogeneračně upravený), úpravy biomasy metodou Fischer-Tropsch a rafinační 
pyrolýzou oleje z biomasy. 
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Pozměňovací návrh 116

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Benzín Benzín na bázi fosilních zdrojů

Odůvodnění

Měl by být jasný zdroj tohoto benzinu.

Pozměňovací návrh 117

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Motorová nafta Motorová nafta na bázi fosilních zdrojů

Odůvodnění

Měl by být jasný zdroj této motorové nafty. 

Pozměňovací návrh 118

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Těžký topný olej z fosilních zdrojů

Pozměňovací návrh 119

Návrh směrnice
Příloha IV – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 13 odst. 3 se odkazuje na následující 
kritéria:

Podle čl. 13 odst. 3 platí pro systémy 
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certifikace výlučně tato kritéria:

Odůvodnění

Systém certifikace osob provádějících instalaci upravený v příloze IV je potřebný, pouze 
pokud v členských státech neexistují žádné spolehlivé systémy odborné kvalifikace. Z pohledu 
hospodářských subjektů by další povinná certifikace vedle těchto obsahově i časově velmi 
náročných kvalifikací způsobila pouze zbytečné další byrokratické překážky. Pokud jsou 
vyžadovány dodatečné kvalifikace nebo jejich aktualizace, mohou být získány v rámci 
dobrovolného celoživotního vzdělávání.

Pozměňovací návrh 120

Návrh směrnice
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha V se vypouští

Odůvodnění

Tyto normy by měl stanovit CEN.

Pozměňovací návrh 121

Návrh směrnice
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VI se vypouští

Odůvodnění

Tyto normy by měl stanovit CEN.

Pozměňovací návrh 122

Návrh směrnice
Příloha VII – část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část A přílohy VII se vypouští
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Odůvodnění

Výpočty emisí skleníkových plynů by měly být založené na skutečných hodnotách tak, aby 
inovace směřovaly k lepší účinnosti, pokud jde o skleníkové plyny. Za určitých podmínek lze 
pro různé kroky použít rozložené hodnoty.

Pozměňovací návrh 123

Návrh směrnice
Příloha VII – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VII část B se vypouští

Odůvodnění

Zejména pokud jde novou generaci kapalných paliv z biomasy, musí být výpočty emisí 
skleníkových plynů založené na skutečných hodnotách s cílem vést inovace k lepší účinnosti, 
pokud jde o skleníkové plyny. Stanovení standardních hodnot ve směrnici pro produkty, které 
nejsou dostupné na trhu, je sporné a pouze by zvýhodnilo horší účinnost a mohlo by vážně 
klamat spotřebitele a vést k chybné politice.

Pozměňovací návrh 124

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee, kde

E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca – eccs
– eccu – eee, kde

E jsou celkové emise z používání 
daného paliva;

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin,

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy,

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy,

eiluc jsou anualizované emise původem ze 
změn ukládání uhlíku způsobených 
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nepřímou změnou ve využití půdy,
ep jsou emise původem ze zpracování, ep jsou emise původem ze zpracování,

etd jsou emise původem z dopravy 
a distribuce,

etd jsou emise původem z dopravy 
a distribuce,

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva,

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva,

esca jsou úspory emisí původem z ukládání 
uhlíku v půdě při zdokonalených 
zemědělských postupech,

eccs jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a náhradou uhlíku,

eccs jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením uhlíku, a geologickým 
ukládáním,

eccr jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a sekvestrací uhlíku, a

eccu jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a použitím uhlíku a

eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

Pozměňovací návrh 125

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami v používání půdy, el, 
se vypočtou rozdělením celkových emisí 
rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet 
těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami v používání půdy, el, 
se vypočtou rozdělením celkových emisí 
rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet 
těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el= (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

kde kde
el jsou anualizované emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy 
(vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost CO2
na jednotku energie biopaliva),

el jsou anualizované emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy 
(vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost CO2
na jednotku energie pohonné hmoty 
z biomasy),

CSR je zásoba uhlíku na jednotku plochy CSR je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
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spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace); 
Za referenční využívání půdy se považuje 
využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let 
před získáním suroviny podle toho, který 
údaj je novější;

spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na
jednotku plochy, včetně nadzemní 
i podzemní biomasy, humusu, půdy, 
produktů ze suchého a vytěženého dřeva, 
v souladu s „pokyny IPCC z roku 2006 
pro národní inventury skleníkových plynů 
– svazek 4“). Za referenční využívání půdy 
se považuje využívání půdy v lednu 2008.

CSA je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace),

CSA je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně nadzemní 
i podzemní biomasy, humusu, půdy, 
produktů ze suchého a vytěženého dřeva, 
v souladu s „pokyny IPCC z roku 2006 
pro národní inventury skleníkových plynů 
– svazek 4“),

MWCO2 je relativní molekulová hmotnost 
CO2 o hodnotě 44,010 g/mol;

MWCO2 je relativní molekulová hmotnost 
CO2 o hodnotě 44,010 g/mol;

MWC je relativní molekulová hmotnost 
uhlíku o hodnotě 12,011 g/mol; a

MWC je relativní molekulová hmotnost 
uhlíku o hodnotě 12,011 g/mol; a

P je produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie biopaliva nebo jiné biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).

P je produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie pohonných hmot a jiných 
kapalných paliv z biomasy na jednotku 
plochy za rok).

V podmínkách, kde se uskutečňuje 
podstatná část výměny uhlíku mezi půdou 
a atmosférou ve formě CH4, by to mělo být 
zohledněno změnou výpočtu pro tuto část 
výměny. Za tímto účelem by molekulová 
hmotnost CO2 měla být nahrazena 
molekulovou hmotností CH4 (MWCH4) 
a vynásobena CO2 ekvivalentem CH4 
podle odstavce 5 (MWCH4 = molekulová 
hmotnost metanu = 16.043 g/mol).

Odůvodnění

Metan je velmi silným skleníkovým plynem, 23krát silnějším než CO2. Pokud emise metanu 
zaujímají značnou část celkových emisí skleníkových plynů způsobených změnou ve využití 
půdy, měly by být tyto emise zohledněny. 

Není důvod znovu objevovat známé skutečnosti. Pokyny Mezivládního panelu o změně klimatu 
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z roku 2006 (IPCC) o způsobu podávání zpráv o emisích skleníkových plynů přidělují hodnoty 
zásobám uhlíku na jednotku plochy. Členské státy je používají na základě rámcové úmluvy 
OSN o změně klimatu.

Pozměňovací návrh 126

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pro účely odstavce 7 je možno použít 
následující hodnoty jak pro CSR, tak CSA:

8. Pro účely odstavce 7 je možno pro CSR
i CSA použít hodnoty uvedené v pokynech 
IPCC z roku 2006 pro národní inventury 
skleníkových plynů.

Způsob využití půdy (tabulka) vypouští se
Alternativně je možno jak pro CSR, tak pro 
CSA použít skutečné hodnoty.

Alternativně je možno jak pro CSR, tak pro 
CSA použít skutečné hodnoty.

Pro výpočet veličiny P je možno použít 
následující hodnoty:

vypouští se

Tabulka vypouští se
Alternativně je možno použít skutečné 
hodnoty.

Použijí se skutečné hodnoty pro P.

Odůvodnění

V souvislosti s emisemi způsobenými změnami ve využití půdy se navrhuje zdokonalená 
metodika. IPCC již v roce 1996 předložil podrobnou škálovatelnou metodiku pro změny ve 
využití půdy, kterou aktualizoval v roce 2006 a která se již používá pro podávání zpráv 
v rámci Kjótského protokolu. Použití této metodiky pro výpočet emisí z využívání půdy by bylo 
významným zdokonalením. Existují pádné důvody k tomu, aby se používala metodika IPCC. 
Poskytuje více flexibility a pravděpodobně se setká s širší podporou při schvalování, neboť se 
již v řadě zemí používá. 

Pozměňovací návrh 127

Návrh směrnice
 Příloha VII – část C – odst. 8 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Emise způsobené nepřímými změnami 
ve využití půdy, eiluc, mají hodnotu 0, 
pokud je výroba pohonných hmot 
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z biopaliv založena na surovině, která 
nevyžaduje využití orné půdy, pastvin 
nebo půdy pro trvalé kultury, včetně 
odpadu. V ostatních případech má eiluc 
hodnotu 10g CO2/MJ.

Pozměňovací návrh 128

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 9 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Emise původem ze zpracování, ep, 
zahrnují emise z vlastního procesu 
zpracování, dále emise původem z odpadů 
a úniků a rovněž emise z výroby chemikálií 
nebo produktů používaných při zpracování.

9. Emise původem ze zpracování, ep, 
zahrnují emise z vlastního procesu 
zpracování dále emise původem z odpadů 
a úniků;  a rovněž emise z výroby 
chemikálií nebo produktů používaných při 
zpracování, nezahrnují však emise ze 
spalování zemědělských plodin. 

Pozměňovací návrh 129

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Emise z přepravy a distribuce, etd, 
zahrnují emise pocházející z přepravy 
a skladování surovin a polotovarů i ze 
skladování a distribuce konečného 
výrobku. 

10. Emise z přepravy a distribuce, etd, 
zahrnují emise pocházející z přepravy 
a skladování surovin a polotovarů i ze
skladování a distribuce konečného 
výrobku. Na emise z přepravy a distribuce, 
které je nutné zohlednit v bodě 6, se 
nevztahuje bod 10.

Odůvodnění

Emise z přepravy a distribuce zahrnují emise pocházející z přepravy a skladování surovin. 
Tato definice neumožňuje jednoznačné odlišit emise z těžby nebo pěstování surovin, o kterých 
se hovoří v bodě 6. Emise z pěstování zemědělských surovin by měly být zohledňovány výlučně 
v této fázi, aby se zajistilo, že nebudou započítány dvakrát.
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Pozměňovací návrh 130

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku, eccs, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 
zachycení a sekvestrace emitovaného CO2
v přímé souvislosti se získáváním, 
přepravou, zpracováním a distribucí paliva.

12. Úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku, eccs, které již nebyly 
započítány do ep, se omezují na emise, ke 
kterým nedošlo v důsledku zachycení 
a sekvestrace emitovaného CO2 v přímé 
souvislosti se získáváním, přepravou, 
zpracováním a distribucí paliva. 

Pozměňovací návrh 131

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Úspory emisí vyvolané zachycením 
a náhradou uhlíku, eccr, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 
zachycení CO2, jehož uhlík pochází 
z biomasy a používá se k náhradě CO2 

z fosilních paliv používaného v souvislosti 
s komerčními výrobky a službami.

13. Úspory emisí vyvolané zachycením 
a využitím uhlíku, eccu, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 
zachycení CO2, jehož uhlík pochází 
z biomasy a používá se k náhradě CO2
z fosilních zdrojů nebo fosilních paliv 
používaných v souvislosti s komerčními 
výrobky a službami.

Odůvodnění

Zachycený CO2 může nahradit CO2 z fosilních zdrojů, ale může být rovněž částí náhrady 
fosilních paliv, pokud se použijí, např. ve výrobě biopaliv z řas. 

Pozměňovací návrh 132

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektrické energie z kombinované výroby, 
eee, se berou v úvahu ve vztahu
k přebytečné elektrické energii 

14. Úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektrické energie z kombinované výroby, 
eee, a z výroby elektřiny vyrobené 
z odpadového tepla při procesu výroby 
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produkované zařízením na výrobu paliva 
využívajícím kogenerační princip, ovšem 
s výjimkou případů, kdy palivo používané
v kogeneračním cyklu představuje 
druhotný produkt, který není zbytkem 
zemědělské plodiny. Při zohlednění této 
přebytečné elektrické energie se 
předpokládá, že kapacita kogenerační 
jednotky je rovna minimální kapacitě 
potřebné k tomu, aby kogenerační 
jednotka dodávala tepelnou energii 
nezbytnou pro výrobu předmětného 
paliva. Úspory emisí skleníkových plynů 
související s touto přebytečnou elektřinou 
se pokládají za rovné množství 
skleníkových plynů, které by byly 
emitovány při výrobě stejného množství 
elektřiny v elektrárně s využitím stejného 
paliva, jaké se používá v kogenerační 
jednotce.

paliv se berou v úvahu, pokud uspokojují 
poptávku po užitném teple v procesu 
výroby paliv, a úspory emisí v důsledku 
výroby elektrické energie z odpadního 
tepla z procesu výroby paliv s výjimkou 
případů, kdy palivo používané 
v kogeneračním cyklu představuje 
druhotný produkt výroby pohonných hmot 
z biomasy. Úspory emisí skleníkových 
plynů související s touto přebytečnou 
elektřinou se pokládají za rovné množství 
skleníkových plynů, které by byly 
emitovány při průměrných specifických 
emisích EU z výroby elektřiny, pokud jde 
o elektřinu vyrobenou ve Společenství, 
a při průměrných emisích pro výrobu 
elektřiny v zemi, kde je elektřina 
vyráběna, pokud jde o elektřinu 
vyrobenou v zemích mimo EU.

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů spojené s přebytečnou elektřinou by měly být započítávány jako 
mající průměrné emise, případně vypočítány s použitím teorie mezního přístupu. Jinak, jako je 
tomu v návrhu Komise, by směrnice zvýhodňovala elektrárny používající fosilní palivo před 
elektrárnami používajícími biomasu, neboť by získaly body za používání vysoce účinné 
kogenerace. Namísto používání nižších emisí skleníkových plynů by bylo oceňováno emitování 
energetických zdrojů. 

Pozměňovací návrh 133

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty 
v poměru k jejich energetickému obsahu 

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty 
v poměru k jejich energetickému obsahu 
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(stanoveného u druhotných produktů 
s výjimkou elektrické energie jako spodní 
výhřevnost).

(stanovenému u druhotných produktů 
s výjimkou elektrické energie, tepla nebo 
chlazení jako spodní výhřevnost). 

Nejpozději do 1. ledna 2010 Komise 
posoudí, zda je vhodné pro účely prvního 
pododstavce použít substituční metodu. 
Na základě výsledků tohoto hodnocení 
může Komise navrhnout nezbytné změny.  

Odůvodnění

Úspory emisí z druhotných produktů lze vypočítat energetickou metodou, jak to navrhuje 
Komise. Druhotné produkty však mohou hrát významnou úlohu v jiných procesech a mohou 
vést k úsporám emisí skleníkových plynů v tomto procesu, aniž by měl nezbytně vysokou 
„spodní výhřevnost“. Pozměňovací návrh žádá Komisi, aby posoudila, zda je možné nahradit 
energetickou metodu komplexnějším substitučním přístupem, který by mohl poskytnout 
pravdivější obraz o skutečném snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 134

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Pro účely výpočtu uvedeného 
v odstavci 15 se emise takto rozdělované 
počítají jako eec + el plus ty podíly ep, etd
a eee, které se vztahují na výrobní kroky 
předcházející výrobnímu kroku, ve kterém 
vzniká předmětný druhotný produkt, 
včetně tohoto kroku. Došlo-li k přiřazení 
emisí druhotným produktům v některém 
z předchozích výrobních kroků životního 
cyklu, použije se pro předmětný účel místo 
těchto celkových emisí jen podíl těchto 
emisí přiřazený v posledním z těchto 
výrobních kroků meziproduktu vyráběného 
paliva. 

16. Pro účely výpočtu uvedeného 
v odstavci 15 se emise takto rozdělované 
počítají jako eec + el plus ty podíly ep, etd
a eee, které se vztahují na výrobní kroky 
předcházející výrobnímu kroku, ve kterém 
vzniká předmětný druhotný produkt, 
včetně tohoto kroku. Došlo-li k přiřazení 
emisí druhotným produktům v některém 
z předchozích výrobních kroků životního 
cyklu, použije se pro předmětný účel místo 
těchto celkových emisí jen podíl těchto 
emisí přiřazený v posledním z těchto 
výrobních kroků meziproduktu vyráběného 
paliva.

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek. 

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek. 
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Energetický obsah těch druhotných 
produktů, jejichž energetický obsah je 
záporný, se pokládá pro účely výpočtu za 
nulový.

Pokud mají druhotné produkty při výrobě 
biopaliv vysoký obsah proteinů, uplatní se 
pro účely výpočtu metoda přidělení 
hmotnosti na základě poměru obsahu 
sušiny v těchto produktech.

Emise skleníkových plynů z odpadů, 
zbytků zemědělských plodin včetně slámy, 
bagasy, plev, kukuřičných klasů 
a ořechových skořápek a zbytků, které 
nelze využít jako potraviny nebo krmivo 
a které pocházejí ze zpracovatelských 
řetězců, jež se netýkají zpracování biopaliv, 
se považují v celém životním cyklu těchto 
odpadů a zbytků až do doby jejich získání 
za nulové.

Emise skleníkových plynů z odpadů, 
zbytků zemědělských plodin včetně slámy, 
bagasy, plev, kukuřičných klasů 
a ořechových skořápek a zbytků
pocházejících ze zpracovatelských řetězců
jiných než těch, v nichž se zpracovává 
biopalivo, které jsou vráceny do půdy, se 
zohlední na základě poměru snížení emisí 
skleníkových plynů, k němuž dojde 
v důsledků nižšího využití minerálních 
hnojiv pro následné pěstování plodin.

V případě paliv produkovaných 
v rafinériích se pro účely výpočtů podle 
odstavce 15 pokládá za analyzovanou 
jednotku tato rafinérie.

V případě paliv produkovaných 
v rafinériích se pro účely výpočtů podle 
odstavce 15 pokládá za analyzovanou 
jednotku tato rafinérie.

Pojem „druhotný produkt“ je nutné 
vymezit na základě výrobního procesu 
biopaliv. „Druhotným produktem“ se 
rozumí každý produkt, který byl získán ze 
surovin oddělením složek nezbytných pro 
výrobu biopaliv.

Odůvodnění

Komise se domnívá, že emise skleníkových plynů z biopaliv vyrobených z odpadů nebo ze 
zbytků zemědělských plodin jsou rovněž nulové. Pokud jsou však suroviny, jako je například 
sláma, vyráběny s cílem využít je jako suroviny pro výrobu biopaliv, není vhodné je 
klasifikovat jako zbytky zemědělských plodin. Je potřeba uplatnit metodu přidělování energie 
pro rozdělení emisí zemědělské výroby mezi slámu a obilí. Vymezení pojmu „druhotný 
produkt“, které navrhuje Komise, není jednoznačné. 

Pozměňovací návrh 135

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 16 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
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kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek. 
Energetický obsah těch druhotných 
produktů, jejichž energetický obsah je 
záporný, se pokládá pro účely výpočtu za 
nulový.

kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek, 
s výjimkou případů, kdy jsou z těchto 
zbytků zemědělských plodin vyráběna 
biopaliva.

Odůvodnění

Plánované vyloučení zbytků zemědělských plodin z přidělování vedlejších produktů nebo 
jejich započítávání s nulovými emisemi skleníkových plynů se jeví jako metodologicky vhodné, 
pokud tyto plodiny zůstanou v systému, tzn. například jejich zaoráním.

Jsou-li však materiály jako sláma vyráběny za účelem využití jako suroviny pro výrobu 
biopaliva, není správné je klasifikovat jako zbytky zemědělských plodin. V tom případě je 
nutné slámu a obilí, jakožto suroviny pro výrobu biopaliva, rozdělit do dvou vzájemně 
oddělených kategorií.

Pozměňovací návrh 136

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 17 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. V případě biopaliv se pro účely 
výpočtu podle odstavce 4 použije za 
hodnotu EF referenčního fosilního paliva 
poslední známá skutečná hodnota 
průměrných emisí z benzinu a motorové 
nafty spotřebované ve Společenství tak, jak 
se uvádí podle ustanovení [směrnice 
98/70/ES]. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, 
použije se hodnota 83,8 g CO2eq / MJ.

17. V případě pohonných hmot z biomasy
se pro účely výpočtu podle odstavce 4 
použije za hodnotu EF referenčního 
fosilního paliva poslední známá skutečná 
hodnota průměrných emisí z benzinu 
a motorové nafty spotřebované ve 
Společenství tak, jak se uvádí podle 
ustanovení [směrnice 98/70/ES], nebo
hodnota 83.8 gCO2eq/MJ, podle toho, která 
z hodnot je nižší.
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