
AM\731122CS.doc PE409.429v01-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 










 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2008/0016(COD)

2. 7. 2008

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
877 - 1029

Návrh zprávy
Claude Turmes
(PE405.949v01-00)

Podpora užívání energie z obnovitelných zdrojů

Návrh směrnice
(KOM(2008)0019 – C6-0046/2008 – 2008/0016(COD))



PE409.429v01-00 2/97 AM\731122CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\731122CS.doc 3/97 PE409.429v01-00

CS

Pozměňovací návrh 877
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 16 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověření souladu s kritérii udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí pro biopaliva 

a jiné biokapaliny

Ověření souladu s kritérii udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí pro biomasu,

biopaliva a jiné biokapaliny

Or. en

Odůvodnění

Veškerá rostlinná energie využívaná pro dopravu by měla být předmětem stejných 
ekologických kritérií udržitelnosti. K výrazům „biopaliva“ a „biokapaliny“ by měl být 
doplněn výraz „biomasa“, aby v právní úpravě nevznikaly mezery v důsledku technického 
rozvoje, např. v případě využití biomasy k výrobě vodíku pro dopravní účely.

Pozměňovací návrh 878
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 16 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověření souladu s kritérii udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí pro 

biopaliva a jiné biokapaliny

Ověření souladu s kritérii udržitelnosti pro 
biopaliva a jiné biokapaliny

Or. en

Pozměňovací návrh 879
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 16 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ověření souladu s kritérii udržitelnosti Ověření souladu s kritérii udržitelnosti 
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z hlediska životního prostředí pro biopaliva 
a jiné biokapaliny

z hlediska životního prostředí pro veškerou 
biomasu užívanou pro energetické účely

Or. en

Pozměňovací návrh 880
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

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 biopaliva 
a jiné biokapaliny za účely uvedenými v čl. 
15 odst. 1, vyžádají si členské státy od 
dodavatelů energie, aby prokázali, že 
kritéria z hlediska udržitelnosti životního 
prostředí stanovená v článku 15 byla 
splněna pro srovnatelné množství 
biopaliv. Za tímto účelem od dodavatelů 
paliv vyžadují, aby odevzdali osvědčení 
o udržitelnosti, která získali buď přímo od 
poskytovatelů biopaliv, od nichž biopaliva 
zakoupili, nebo která koupili na trhu 
s osvědčeními, a to podle toho, která ze 
dvou použitelných metod certifikace 
dodavatelského řetězce se uplatní (systém 
hmotnostní bilance a/nebo systém „book 
and claim“).

a) dodávky surovin anebo biopaliv 
s rozdílnými parametry z hlediska 
udržitelnosti lze smísit;
b) informace ohledně parametrů 
z hlediska udržitelnosti a objemů dodávek 
uvedených v písmenu a) zůstávají spojeny 
se směsí; a
c) je zajištěno, že součet všech dodávek 
odebraných ze směsi je popsán jakožto 
součet vyznačující se stejnými parametry 
z hlediska udržitelnosti, ve stejných 
množstvích, jako součet všech dodávek 
přidaných do směsi.
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Or. en

Odůvodnění

Evropský systém kontroly udržitelnosti biopaliv by měl připouštět oba možné systémy správy 
informací v dodavatelském řetězci (systém hmotnostní bilance a systém „book and claim“), 
a nikoli předepisovat jedinou metodu. Hospodářské subjekty by měly mít určitou flexibilitu, 
aby bylo zajištěno, že bude vždy použita metoda vhodná pro daný konkrétní případ a že 
udržitelná biopaliva budou vyráběna co nejhospodárnějším způsobem.

Pozměňovací návrh 881
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1

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 biopaliva 
a jiné biokapaliny za účely uvedenými 
v čl. 15 odst. 1, vyžádají si členské státy od 
dodavatelů energie, aby prokázali, že 
kritéria z hlediska udržitelnosti životního 
prostředí stanovená v článku 15 byla 
splněna pro srovnatelné množství 
biopaliv. Za tímto účelem od dodavatelů 
paliv vyžadují, aby odevzdali osvědčení 
o udržitelnosti, která získali buď přímo od 
poskytovatelů biopaliv, od nichž biopaliva 
zakoupili, nebo která koupili na trhu 
s osvědčeními, a to podle toho, která ze 
dvou použitelných metod certifikace 
dodavatelského řetězce se uplatní (systém 
hmotnostní bilance a/nebo systém „book 
and claim“).

a) dodávky surovin anebo biopaliv 
s rozdílnými parametry z hlediska 
udržitelnosti lze smísit;
b) informace ohledně parametrů 
z hlediska udržitelnosti a objemů dodávek 
uvedených v písmenu a) zůstávají spojeny 
se směsí; a
c) je zajištěno, že součet všech dodávek 
odebraných ze směsi je popsán jakožto 
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součet vyznačující se stejnými parametry 
z hlediska udržitelnosti, ve stejných 
množstvích, jako součet všech dodávek 
přidaných do směsi.

Or. en

Odůvodnění

Evropský systém kontroly udržitelnosti biopaliv by měl připouštět oba možné systémy správy 
informací v dodavatelském řetězci (systém hmotnostní bilance a systém „book and claim“), 
a nikoli předepisovat jednu jedinou metodu. Hospodářské subjekty by měly mít určitou 
flexibilitu, aby bylo zajištěno, že bude vždy použita metoda vhodná pro daný konkrétní případ 
a že udržitelná biopaliva budou vyráběna co nejhospodárnějším způsobem.

Pozměňovací návrh 882
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

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 biomasu,
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 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
a kritéria sociální udržitelnosti stanovená 
v článku 15. Za tímto účelem po 
hospodářských subjektech vyžadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, 
a stanoví, že:

Or. en
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Pozměňovací návrh 883
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

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. Veškerá biomasa užívaná 
k energetickým účelům musí být 
zohledněna za účely uvedenými v čl. 15 
odst. 1. Členské státy si vyžádají 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:

Or. en

Pozměňovací návrh 884
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – pododstavec 1

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 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 udržitelnosti 
stanovená v článku 15. Za tímto účelem po 
hospodářských subjektech vyžadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, 
a stanoví, že:

Or. en
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Pozměňovací návrh 885
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podá v roce 2010 a 2012 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
ohledně fungování ověřovací metody 
hmotnostní bilance popsané v odstavci 1 
a ohledně možností jiných ověřovacích 
metod pro některé anebo všechny druhy 
surovin nebo biopaliv. Komise ve svém 
posouzení zváží takové metody ověření, ve 
kterých informace ohledně parametrů 
z hlediska udržitelnosti nemusí nadále 
zůstat fyzicky spojeny s konkrétními 
dodávkami anebo směsmi. Posouzení 
zohlední potřebu udržet úplnost 
a účinnost systému ověření, aniž by 
vznikla nepřiměřená zátěž pro průmysl. 
Zprávu v případě potřeby doplní návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě, které se 
budou týkat možnosti přijetí dalších 
ověřovacích metod.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 886
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podá v roce 2010 a 2012 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
ohledně fungování ověřovací metody 
hmotnostní bilance popsané v odstavci 1 
a ohledně možností jiných ověřovacích 
metod pro některé anebo všechny druhy 
surovin nebo biopaliv. Komise ve svém 
posouzení zváží takové metody ověření, ve 

2. Komise podá v roce 2010 a 2012 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
ohledně fungování ověřovacích metod 
hmotnostní bilance a „book and claim“.
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kterých informace ohledně parametrů 
z hlediska udržitelnosti nemusí nadále 
zůstat fyzicky spojeny s konkrétními 
dodávkami anebo směsmi. Posouzení 
zohlední potřebu udržet úplnost 
a účinnost systému ověření, aniž by 
vznikla nepřiměřená zátěž pro průmysl. 
Zprávu v případě potřeby doplní návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě, které se 
budou týkat možnosti přijetí dalších 
ověřovacích metod.

Or. en

Odůvodnění

Evropský systém kontroly udržitelnosti biopaliv by měl připouštět oba možné systémy správy 
informací v dodavatelském řetězci (systém hmotnostní bilance a systém „book and claim“), 
a nikoli předepisovat jednu jedinou metodu. Hospodářské subjekty by měly mít určitou 
flexibilitu, aby bylo zajištěno, že bude vždy použita metoda vhodná pro daný konkrétní případ 
a že udržitelná biopaliva budou vyráběna co nejhospodárnějším způsobem.

Pozměňovací návrh 887
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podá v roce 2010 a 2012 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
ohledně fungování ověřovací metody 
hmotnostní bilance popsané v odstavci 1 
a ohledně možností jiných ověřovacích 
metod pro některé anebo všechny druhy 
surovin nebo biopaliv. Komise ve svém 
posouzení zváží takové metody ověření, ve 
kterých informace ohledně parametrů 
z hlediska udržitelnosti nemusí nadále 
zůstat fyzicky spojeny s konkrétními 
dodávkami anebo směsmi. Posouzení 
zohlední potřebu udržet úplnost 
a účinnost systému ověření, aniž by 
vznikla nepřiměřená zátěž pro průmysl. 

2. Komise podá v roce 2010 a 2012 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
ohledně fungování ověřovacích metod 
hmotnostní bilance a „book and claim“.
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Zprávu v případě potřeby doplní návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě, které se 
budou týkat možnosti přijetí dalších 
ověřovacích metod.

Or. en

Odůvodnění

Evropský systém kontroly udržitelnosti biopaliv by měl připouštět oba možné systémy správy 
informací v dodavatelském řetězci (systém hmotnostní bilance a systém „book and claim“), 
a nikoli předepisovat jednu jedinou metodu. Hospodářské subjekty by měly mít určitou 
flexibilitu, aby bylo zajištěno, že bude vždy použita metoda vhodná pro daný konkrétní případ 
a že udržitelná biopaliva budou vyráběna co nejhospodárnějším způsobem.

Pozměňovací návrh 888
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podá v roce 2010 a 2012 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
ohledně fungování ověřovací metody 
hmotnostní bilance popsané v odstavci 1 
a ohledně možností jiných ověřovacích 
metod pro některé anebo všechny druhy 
surovin nebo biopaliv. Komise ve svém 
posouzení zváží takové metody ověření, ve 
kterých informace ohledně parametrů 
z hlediska udržitelnosti nemusí nadále 
zůstat fyzicky spojeny s konkrétními 
dodávkami anebo směsmi. Posouzení 
zohlední potřebu udržet úplnost a účinnost 
systému ověření, aniž by vznikla 
nepřiměřená zátěž pro průmysl. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě, které se 
budou týkat možnosti přijetí dalších 
ověřovacích metod.

2. Komise podá v roce 2010 a 2012 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
ohledně fungování ověřovací metody 
hmotnostní bilance popsané v odstavci 1 
a ohledně možností jiných ověřovacích 
metod pro některé anebo všechny druhy 
surovin, biopaliv nebo jiných biokapalin. 
Komise ve svém posouzení zváží takové 
metody ověření, ve kterých informace 
ohledně parametrů z hlediska udržitelnosti 
nemusí nadále zůstat fyzicky spojeny 
s konkrétními dodávkami anebo směsmi. 
Posouzení zohlední potřebu udržet úplnost 
a účinnost systému ověření, aniž by vznikla 
nepřiměřená zátěž pro průmysl. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě, které se 
budou týkat možnosti přijetí dalších 
ověřovacích metod.

Or. de
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Odůvodnění

Zpráva, kterou bude Komise předkládat, by se měla týkat také biokapalin, aby bylo zahrnuto 
celé spektrum.

Pozměňovací návrh 889
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise ve své zprávě, kterou předloží 
v roce 2009, dále navrhne systém 
ověřování souladu s kritérii udržitelnosti 
podle článku 15 pro všechny formy 
energie z biomasy.

Or. en

Odůvodnění

Ačkoli se navrhuje, aby byla kritéria, která platí pouze pro biopaliva, rozšířena na všechny 
formy energetického využití biomasy, pro jiné formy energetického využití biomasy než 
biopaliva chybí vhodná metodika pro ověřování souladu. Toto rozšíření by proto Komise 
měla navrhnout ve zprávě, kterou předloží v roce 2009.

Pozměňovací návrh 890
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby hospodářské 
subjekty předložily spolehlivé informace 
a na žádost členského státu zpřístupnily 
údaje, na kterých jsou tyto informace 
založeny. Členské státy požadují, aby 
hospodářské subjekty zajistily přiměřenou 
úroveň nezávislé kontroly informací, které 
předkládají, a poskytly o provedení této 

3. Členské státy požadují, aby dodavatelé 
paliv předložili spolehlivé informace a na 
žádost členského státu zpřístupnily údaje, 
na kterých jsou tyto informace založeny. 
Komise přijme pokyny, podle nichž 
poskytovatelé biopaliv shromaždují 
a předávají údaje o environmentální 
udržitelnosti biopaliv, která dodávají, 
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kontroly důkazy. Kontrola ověří, zda jsou 
systémy využívané hospodářskými 
subjekty přesné, spolehlivé a zabezpečené 
proti podvodu. Také zhodnotí četnost 
odebírání vzorku a použitou metodiku 
a obsáhlost údajů.

a zajistí, aby informace, které poskytují 
dodavatelům paliv, kontroloval 
akreditovaný auditor.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně rozdělit odpovědnost mezi poskytovatele biopaliv, jejichž povinností je získat 
platný certifikát, a dodavatele paliv, kteří mají povinnost certifikát odevzdat v rámci procesu 
zveřejňování informací. Bude-li existovat jednotný celoevropský soubor pokynů pro 
shromažďování a předávání údajů a pro ověřování, bude zachována vzájemná zaměnitelnost 
složek biopaliv a hotových paliv a zamezí se narušení trhu, provozním překážkám a zbytečným 
nákladům pro spotřebitele. Legislativní rámec EU by se měl řídit článkem 95 Smlouvy o EU.

Pozměňovací návrh 891
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy požadují, aby hospodářské 
subjekty předložily spolehlivé informace 
a na žádost členského státu zpřístupnily 
údaje, na kterých jsou tyto informace 
založeny. Členské státy požadují, aby 
hospodářské subjekty zajistily přiměřenou 
úroveň nezávislé kontroly informací, které 
předkládají, a poskytly o provedení této 
kontroly důkazy. Kontrola ověří, zda jsou 
systémy využívané hospodářskými 
subjekty přesné, spolehlivé a zabezpečené 
proti podvodu. Také zhodnotí četnost 
odebírání vzorku a použitou metodiku 
a obsáhlost údajů.

3. Členské státy by měly přijmout 
opatření, kterými zajistí, aby hospodářské 
subjekty předložily spolehlivé informace 
a na žádost členského státu zpřístupnily 
údaje, na kterých jsou tyto informace 
založeny. Členské státy požadují, aby 
hospodářské subjekty zajistily přiměřenou 
úroveň nezávislé kontroly informací, které 
předkládají, a poskytly o provedení této 
kontroly důkazy. Kontrola ověří, zda jsou 
systémy využívané hospodářskými 
subjekty přesné, spolehlivé a zabezpečené 
proti podvodu. Také zhodnotí četnost 
odebírání vzorku a použitou metodiku 
a obsáhlost údajů.

Or. de
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Odůvodnění

Aby mohly hospodářské subjekty poskytovat požadované údaje, potřebují spolehlivé, 
předvídatelné struktury. 

Pozměňovací návrh 892
Werner Langen, Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může rozhodnout, že 
dvoustranné a vícestranné dohody 
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.

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

vypouští se.

Or. de
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Odůvodnění

Pro prokazování, že jsou splněny podmínky udržitelnosti u dovozů ze třetích zemí, by měla 
platit stejná či přinejmenším rovnocenná kritéria (metoda hmotnostní bilance). Je nezbytné, 
aby byla na tyto dovozy uplatňována kritéria udržitelnosti platná v EU, což je zajištěno 
doplněním v čl. 15 odst. 5 (pozměňovací návrh 4).

Pozměňovací návrh 893
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může rozhodnout, že 
dvoustranné a vícestranné dohody 
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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 894
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může rozhodnout, že 
dvoustranné a vícestranné dohody 
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.

4. Komise uzavře dvoustranné 
a vícestranné dohody mezi Společenstvím
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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 895
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může rozhodnout, že 
dvoustranné a vícestranné dohody 
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.

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

Or. en

Odůvodnění

Jakékoli rozhodnutí, které by kritériím udržitelnosti stanoveným touto směrnicí nadřadilo jiné 
vnitrostátní, nadnárodní nebo mezinárodní systémy, by překročilo působnost této směrnice, 
a mělo by proto být přijato regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 896
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 bude vytvářet pobídky, aby 
nepovinné vnitrostátní a mezinárodní 
režimy stanovující normy pro výrobu 
produktů z biomasy obsahovaly přesné 
údaje ve smyslu čl. 15 odst. 2 anebo 
prokazovaly, že dodávky biomasy pro 
energii jsou v souladu s kritérii 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
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v článku 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 897
Dorette Corbey, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
v čl. 15 odst. 3 nebo 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 898
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 
biopaliva jsou v souladu s kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního prostředí 
v čl. 15 odst. 3 nebo 4. V tomto případě 
musí při uplatňování norem platit zásada 
rovnosti různých režimů pro stanovení 
těchto norem a nesmí při něm docházet 
k diskriminaci v žádném úseku výrobního 
řetězce biopaliv.
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Odůvodnění

Dobrovolné režimy pro stanovení norem na vnitrostátní či mezinárodní úrovni uvedené 
v tomto odstavci většinou hovoří o certifikaci. Certifikace jako tržní nástroj by se měla 
používat pouze tam, kde vnitrostátní legislativa nebo jiný vnitrostátní regulační systém 
nemohou poskytnout dostatečný doklad o udržitelném původu biopaliv a jiných biokapalin.

Pozměňovací návrh 899
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3 může Komise rozhodnout, že 
vnitrostátní, nadnárodní anebo mezinárodní 
režimy měření úspor emisí skleníkových 
plynů obsahují přesné údaje pro účely
článku 15.

Or. en

Pozměňovací návrh 900
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3 může Komise rozhodnout, že 
vnitrostátní, nadnárodní anebo mezinárodní 
režimy měření úspor emisí skleníkových 
plynů obsahují přesné údaje ve smyslu
čl. 15 odst. 1.

Or. en
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Odůvodnění

Jakékoli rozhodnutí, které by kritériím udržitelnosti stanoveným touto směrnicí nadřadilo jiné 
vnitrostátní, nadnárodní nebo mezinárodní systémy, by překročilo působnost této směrnice, 
a mělo by proto být přijato regulativním postupem s kontrolou.

Pozměňovací návrh 901
Lena Ek

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise uznává, že ověřování udržitelného 
původu biopaliv a jiných biokapalin by 
mělo být v prvé řadě založeno na 
vnitrostátních právních předpisech 
a jiných vnitrostátních regulačních 
systémech.

Or. en

Odůvodnění

Dobrovolné režimy pro stanovení norem na vnitrostátní či mezinárodní úrovni, uvedené 
v tomto odstavci, většinou hovoří o certifikaci. Certifikace jako tržní nástroj by se měla 
používat pouze tam, kde v rámci vnitrostátní legislativy nebo jiného regulačního systému 
nelze spolehlivě doložit udržitelný původ biopaliv a jiných biokapalin.

Pozměňovací návrh 902
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme rozhodnutí podle
odstavce 4, pouze pokud daná dohoda 
anebo režim splňují přiměřené normy 
spolehlivosti, transparentnosti a nezávislé 
kontroly. V případě režimů k měření 
úspor emisí skleníkových plynů musí být 

vypouští se
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tyto režimy rovněž v souladu 
s metodickými požadavky v příloze VII.

Or. de

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh k čl. 16 odst. 5.

Pozměňovací návrh 903
Werner Langen

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V důsledku pozměňovacích návrhů k čl. 16 odst. 5 a 6.

Pozměňovací návrh 904
Herbert Reul

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 a vycházejí 
z doporučení evropského normalizačního 
úřadu CEN, který ověřuje kritéria 
udržitelnosti a proces ověřování, který je 
součástí jiných vnitrostátních nebo 
mezinárodních systémů. Tato rozhodnutí 



PE409.429v01-00 20/97 AM\731122CS.doc

CS

budou platná nejdéle 5 let.

Or. en

Odůvodnění

Mezi pravomocemi CEN, pokud jde o stanovení kritérií udržitelnosti biopaliv, a mezi 
rozhodnutími o shodě s kritérii environmentální udržitelnosti biopaliv a jiných biokapalin, 
která se přijímají na základě této směrnice, musí být zajištěn vzájemný soulad. Proto je 
žádoucí, aby tato rozhodnutí vycházela z doporučení CEN, jejichž cílem je stanovit všeobecně 
platná kritéria, ukazatele a metodiku pro definici kritérií udržitelnosti a pro prokázání 
a ověření, že jsou kritéria dodržována.

Pozměňovací návrh 905
Jorgo Chatzimarkakis

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 a vycházejí 
z doporučení evropského normalizačního 
úřadu CEN, který ověřuje kritéria 
udržitelnosti a proces ověřování, který je 
součástí jiných vnitrostátních nebo 
mezinárodních systémů. Tato rozhodnutí 
budou platná nejdéle 5 let.

Or. en

Odůvodnění

Mezi pravomocemi CEN, pokud jde o stanovení kritérií udržitelnosti biopaliv, a mezi 
rozhodnutími o shodě s kritérii environmentální udržitelnosti biopaliv a jiných biokapalin, 
která se přijímají na základě této směrnice, musí být zajištěn vzájemný soulad. Proto je 
žádoucí, aby tato rozhodnutí vycházela z doporučení CEN, jejichž cílem je stanovit všeobecně 
platná kritéria, ukazatele a metodiku pro definici kritérií udržitelnosti a pro prokázání 
a ověření, že jsou kritéria dodržována.
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Pozměňovací návrh 906
Claude Turmes

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
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3. Tato rozhodnutí budou 
platná nejdéle 5 let a lze je odvolat na 
návrh Komise, výboru uvedeného v čl. 21 
odst. 2 nebo Evropského parlamentu, a to 
kdykoliv v případě, že existují významné 
pochybnosti ohledně důvěryhodnosti 
režimu.

Or. en

Pozměňovací návrh 907
Fiona Hall

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. 3. Tato 
rozhodnutí budou platná nejdéle 5 let a lze 
je odvolat na návrh Komise, výboru 
uvedeného v čl. 21 odst. 2 nebo 
Evropského parlamentu, a to kdykoliv 
v případě, že existují významné 
pochybnosti ohledně důvěryhodnosti 
režimu.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby v případě neočekávaných problémů spojených s udržitelností biopaliv bylo 
možné rychle reagovat.
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Pozměňovací návrh 908
Erna Hennicot-Schoepges

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 odvolána dříve, 
pokud se prokáže, že nejsou dodržovány 
normy udržitelnosti nebo pokud režimy 
nebo dohody nezajistí přiměřené 
standardy spolehlivosti, transparentnosti 
a nezávislé pravidelné a časté kontroly.

Or. en

Odůvodnění

V čl. 16 odst. 6 je uvedeno, že rozhodnutí o uznání mezinárodních dohod a režimů nebudou 
platná více než 5 let. Rozhodnutí by měla být odvolána dříve, pokud vyjde najevo, že dohody 
a režimy nesplňují nezbytná kritéria nebo přiměřené normy spolehlivosti, transparentnosti 
a nezávislé kontroly.

Pozměňovací návrh 909
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě, že hospodářský subjekt 
předloží důkazy anebo údaje získané 
v souladu s dohodou anebo režimem, jež 
byly předmětem rozhodnutí podle odstavce 
4, členský stát nebude po dodavateli 
vyžadovat, aby poskytl další důkazy 
souladu s odpovídajícími kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního 
prostředí.

vypouští se.
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Or. de

Odůvodnění

Podmínky pro dovoz ze třetích zemí nejsou přiměřené. Neexistují kritéria, která by bylo nutné 
splnit při uzavírání dohod se třetími zeměmi, zejména pokud jde o poskytování důkazů 
metodou hmotnostní bilance. Dodavatelé ze třetích zemí jsou v hospodářské soutěži 
s dodavateli z EU výrazně zvýhodněni, protože pouze dodavatelé z EU mají povinnost 
poskytovat nákladný důkaz metodou hmotnostní bilance. 

Pozměňovací návrh 910
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě, že hospodářský subjekt 
předloží důkazy anebo údaje získané 
v souladu s dohodou anebo režimem, jež 
byly předmětem rozhodnutí podle odstavce 
4, členský stát nebude po dodavateli
vyžadovat, aby poskytl další důkazy 
souladu s odpovídajícími kritérii z hlediska 
udržitelnosti životního prostředí.

7. V případě, že poskytovatel biopaliv
předloží důkazy anebo údaje získané 
v souladu s dohodou anebo režimem, jež 
byly předmětem rozhodnutí podle odstavce 
4, členský stát nebude po poskytovateli 
biopaliv vyžadovat, aby poskytl další 
důkazy souladu s odpovídajícími kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba jasně rozdělit odpovědnost mezi poskytovatele biopaliv, jejichž povinností je získat 
platný certifikát, a dodavatele paliv, kteří mají povinnost certifikát odevzdat v rámci procesu 
zveřejňování informací pro účely zajištění shody.
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Pozměňovací návrh 911
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise přezkoumá na žádost členského 
státu anebo ze své vlastní iniciativy použití 
článku 15 u zdroje biopaliva nebo jiné 
biokapaliny a do šesti měsíců od obdržení 
žádosti a postupem podle čl. 21 odst. 2 
rozhodne, zda daný členský stát může 
tento zdroj biopaliva anebo biokapaliny 
zohlednit pro účely uvedené v čl. 15 
odst. 1.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by neměla bránit použití žádného udržitelného biopaliva, které splňuje kritéria 
udržitelnosti podle čl. 15 odst. 1.

Má-li směrnice dosáhnout svého cíle, musí být stanovené podmínky jednoznačné, ověřitelné 
a vymahatelné a nesmí umožňovat různý výklad. Jakékoli biopalivo, které splňuje tyto 
podmínky, by mělo být přípustné. Čl. 15 odst. 8 je proto zbytečný a měl by být vypuštěn.

Čl. 16 odst. 4 poskytuje Komisi flexibilitu při rozhodování o zahraničních zdrojích biopaliv, 
které musí splnit cíl pro rok 2020. Není třeba, aby Komise měla další pravomoci nad rámec 
tohoto odstavce.

Pozměňovací návrh 912
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Komise přezkoumá na žádost členského 
státu anebo ze své vlastní iniciativy použití 
článku 15 u zdroje biopaliva nebo jiné 
biokapaliny a do šesti měsíců od obdržení 
žádosti a postupem podle čl. 21 odst. 2 

8. Komise přezkoumá na žádost členského 
státu anebo ze své vlastní iniciativy použití 
článku 15 u zdroje biomasy, biopaliva nebo 
jiné biokapaliny a do šesti měsíců od 
obdržení žádosti a postupem podle čl. 21 
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rozhodne, zda daný členský stát může tento 
zdroj biopaliva anebo biokapaliny 
zohlednit pro účely uvedené v čl. 15 
odst. 1.

odst. 2 rozhodne, zda daný členský stát 
může tento zdroj biomasy, biopaliva anebo 
biokapaliny zohlednit pro účely uvedené 
v čl. 15 odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Všechna rostlinná energie využívaná pro dopravu by měla být předmětem stejných 
ekologických kritérií udržitelnosti. K výrazům „biopaliva“ a „biokapaliny“ by měl být 
doplněn výraz „biomasa“, aby v právním předpisu nevznikaly mezery v důsledku technického 
rozvoje, např. v případě využití biomasy k výrobě vodíku pro dopravní účely.

Pozměňovací návrh 913
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Evropská komise jmenuje výbor 
nezávislých odborníků, který vytvoří 
mechanismus pro přesné posouzení 
a řešení nepřímého dopadu bioenergie na 
změnu ve využívání půdy a jejího 
nepřímého dopadu na znehodnocování 
přirozených lesů nebo jiných přirozených 
ekosystémů, který bude uplatňován 
nejpozději od 31. prosince 2010. Je 
nezbytné zahrnout nepřímé dopady.

Or. en

Odůvodnění

Udržitelná výroba by neměla být omezena na udržitelnost z hlediska životního prostředí. 
Dobře zdokumentované sociální problémy a porušování lidských práv v důsledku výroby 
biopaliv ukazuje, že by do kritérií udržitelnosti EU pro biopaliva měly být začleněny sociální 
standardy .
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Pozměňovací návrh 914
Dorette Corbey

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

Or. en

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 
výsledky, kterých dosahují biopaliva při snižování emisí skleníkových plynů. 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 915
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – první věta

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:

Or. en

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 
výsledky, kterých dosahují biopaliva při snižování emisí skleníkových plynů. 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 
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využívání účinnějších plodin a pro účinnější využití půdy.

Pozměňovací návrh 916
Claude Turmes

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

Or. en

Odůvodnění

Přednost musí mít používání skutečných hodnot. Používání rozložených standardních hodnot 
je možné v některých etapách výrobního procesu.

Pozměňovací návrh 917
Eluned Morgan

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;

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 a pokud se hodnota el u těchto 
biopaliv vypočtená podle bodu 7 části C 
přílohy VII rovná nule nebo je nižší, 
použitím této standardní hodnoty;

Or. en
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Odůvodnění

Při stanovování standardních hodnot úspor skleníkových plynů je nutno přihlížet i ke změnám 
ve využití půdy. Rada označila toto ustanovení za závažnou mezeru v právní úpravě, která 
může způsobit uvolnění uskladněného uhlíku.

Pozměňovací návrh 918
Dorette Corbey

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;

a) u energie z biomasy, pokud je 
přepokládaná hodnota pro úspory emisí 
skleníkových plynů při určitém způsobu 
výroby pro energii z biomasy stanovena
v části A nebo B přílohy VII, použitím této 
standardní hodnoty vynásobené faktorem 
změny v nepřímém využití půdy;

Or. en

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 
výsledky, kterých dosahují biopaliva při snižování emisí skleníkových plynů. 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 919
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v části C přílohy 

b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v části C přílohy 
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VII; nebo VII vynásobené faktorem změny 
v nepřímém využití půdy; nebo

Or. en

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 
výsledky, kterých dosahují biopaliva při snižování emisí skleníkových plynů. 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 920
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) použitím hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v části C přílohy VII, 
která odpovídá součtu skutečných hodnot 
u některých etap výrobního procesu 
a rozložených standardních hodnot v části 
D nebo E přílohy VII u dalších etap 
výrobního procesu.

c) použitím hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v části C přílohy VII, 
která odpovídá součtu skutečných hodnot 
u některých etap výrobního procesu 
a rozložených standardních hodnot v části 
D nebo E přílohy VII u dalších etap 
výrobního procesu, přičemž všechny 
hodnoty se vynásobí faktorem změny 
v nepřímém využití půdy.

Or. en

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 
výsledky, kterých dosahují biopaliva při snižování emisí skleníkových plynů. 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.
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Pozměňovací návrh 921
Dorette Corbey

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Faktor změny v nepřímém využití 
půdy se vypočte každé dva roky, a to 
vydělením nárůstu ve využití půdy 
v důsledku výroby energie z potravin 
a surovin součtem nárůstu ve využití půdy 
pro výrobu potravin a surovin a nárůstu 
v důsledku výroby energie z biomasy.
Faktor bude mít hodnotu 1.0 v době 
vstupu této směrnice v platnost, přičemž 
poprvé bude vypočítán po dvou letech na 
základě údajů o globálním využívání půdy 
a změně ve využívání půdy.
Komise zveřejní před rokem 2010 
metodiku pro výpočet faktoru nepřímé 
změny ve využití půdy, přičemž zohlední 
případnou potřebu vyloučit 
znehodnocenou půdu a způsob rozlišování 
mezi různými druhy půdy nebo využití 
půdy.

Or. en

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 
výsledky, kterých dosahují biopaliva při snižování emisí skleníkových plynů. 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.
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Pozměňovací návrh 922
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) To předpokládá, že výrobní proces se 
shoduje s výrobním procesem, na jehož 
základě jsou stanoveny rozložené 
standardní hodnoty uvedené v části D 
nebo E přílohy VII u dalších etap 
výrobního procesu.

Or. de

Odůvodnění

Hodnoty byly stanoveny s ohledem na množství povolenek, které se přidělí v rámci daných 
výrobních procesů (na základě určitého nastavení zařízení a faktorů přeměny). Proto mohou 
být tyto hodnoty zohledněny jen při stejných výrobních procesech a zařízeních pro přeměnu. 
Jejich používání v odlišných podmínkách je nutné vyloučit.

Pozměňovací návrh 923
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) Emise způsobené změnami 
v nepřímém využívání půdy, tak jak je 
uvedeno v části C přílohy VII, se 
připočtou, pokud výroba biopaliv není 
založena na surovině, která nevyžaduje 
využití orné půdy, pastvin nebo trvale 
obdělávaných ploch, včetně půd, které leží 
ladem.

Or. en



PE409.429v01-00 32/97 AM\731122CS.doc

CS

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 924
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pověří evropský normalizační 
úřad CEN stanovením jednoznačného 
a přesně definovaného postupu pro:
a) výpočet typických hodnot podle zásad 
již uvedených v příloze VII C;
b) odvozování standardních hodnot od 
typických hodnot;
předkládání a posuzování návrhů na 
odchylky od standardních hodnot 
z hlediska dat i metodologie a dodržování 
zásad již uvedených příloze VII C.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se v celé EU důsledně uplatňovala stejná kritéria, ukazatele a metodiky. CEN 
poskytuje k tomuto účelu přiměřený rámec, může mobilizovat vhodné odborné znalosti 
k provedení tohoto úkolu a již tento proces zahájil. Legislativní rámec EU by se měl řídit 
článkem 95 Smlouvy o EU. Hypotézy týkající se např. emisí skleníkových plynů, které jsou 
způsobeny používáním hnojiv, mohou mít značný dopad. Je třeba vzít v potaz i určité 
metodické otázky. Problémem může být sledovatelnost. Navrhuje se stanovit typické hodnoty, 
které mohou být pravidelně upravovány v závislosti na změnách, k nimž dochází v daném 
odvětví.
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Pozměňovací návrh 925
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise pověří evropský normalizační 
úřad CEN stanovením jednoznačného 
a přesně definovaného postupu pro:
a) výpočet typických hodnot podle zásad 
již uvedených v příloze VII C;
b) odvozování standardních hodnot od 
typických hodnot;
předkládání a posuzování návrhů na 
odchylky od typických hodnot z hlediska 
dat i metodologie a dodržování zásad již 
uvedených příloze VII C.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se v celé EU důsledně uplatňovala stejná kritéria, ukazatele a metodiky. CEN 
poskytuje vhodný rámec a může mobilizovat vhodné příslušné znalosti k provedení tohoto 
úkolu a již tento proces zahájil. Legislativní rámec EU by se měl řídit článkem 95 Smlouvy 
o EU. Hypotézy týkající se např. emisí skleníkových emisí, které jsou způsobeny používáním 
hnojiv, mohou mít značný dopad. Je třeba vzít v potaz i určité metodické otázky. Problémem 
může být sledovatelnost. Navrhuje se stanovit typické hodnoty, které mohou být pravidelně 
upravovány v závislosti na změnách, k nimž dochází v daném odvětví.

Pozměňovací návrh 926
Claude Turmes

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 

2. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději dne 31. prosince 2009 seznam
nevyužívané půdy, degradované půdy, 
nebo půdy s omezenou produktivitou, kde 
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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.

by výroba energetických plodin mohla vést 
k pozitivní uhlíkové bilanci, k němuž je 
připojen popis metodiky a použitých údajů 
ke stanovení tohoto seznamu. Tato metoda 
zohlední vlastnosti půdy, klima 
a předpokládané výnosy ze surovin.

Or. en

Pozměňovací návrh 927
Teresa Riera Madurell, Francisca Pleguezuelos Aguilar, Juan Fraile Cantón

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3

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:

vypouští se

a) mimo Společenství; nebo
b) ve Společenství v regionech zahrnutých 
do seznamů uvedených v odstavci 2.
U biopaliv a jiných biokapalin, které 
nespadají do žádného z předchozích 
pododstavců, se použijí skutečné hodnoty 
pro pěstování.

Or. en
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Pozměňovací návrh 928
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 1

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:

Or. en

Odůvodnění

Přednost musí mít 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, která je uvedena v odstavci 2.

Pozměňovací návrh 929
Anni Podimata

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – písm. ba (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) ve Společenství v oblastech, které 
členské státy označí za oblasti s nízkou 
produktivitou.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh je nezbytný proto, aby nebylo vyloučeno použití místních surovin 
a nebyla narušena hospodářská soutěž mezi zemědělskými oblastmi s podprůměrnými výnosy.
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Pozměňovací návrh 930
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U biopaliv a jiných biokapalin, které 
nespadají do žádného z předchozích 
pododstavců, se použijí skutečné hodnoty 
pro pěstování.

U biomasy, biopaliv a jiných biokapalin, 
které nespadají do žádného z předchozích 
pododstavců, se použijí skutečné hodnoty 
pro pěstování.

Or. en

Odůvodnění

Na veškerou rostlinnou energii využívanou pro dopravu by se měla uplatňovat stejná kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí. K výrazům „biopaliva“ a „biokapaliny“ by měl 
být doplněn výraz „biomasa“, aby v právní úpravě nevznikaly mezery v důsledku technického 
rozvoje, např. v případě využití biomasy k výrobě vodíku pro dopravní účely.

Pozměňovací návrh 931
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V případě, že nedošlo ke změně 
k přímém využití půdy, se ke všem 
palivům v dopravě připočtou emise 
způsobené změnami v nepřímém 
využívání půdy, pokud není výroba 
biopaliv založena na surovině, jež 
nevyžaduje využití orné půdy, pastvin 
nebo trvale obdělávaných ploch, včetně 
půd ležících ladem.

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů způsobené změnami v nepřímém využívání půdy se uplatní 
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u veškerých pohonných hmot z biomasy, pokud se nejedná o výrobu surovin na nevyužívaných 
půdách, půdách s omezenou produktivitou a degradovaných půdách, kde výrobci mohou 
prokázat, že změna v přímém využívání půdy vedla k pozitivní uhlíkové bilanci.

Pozměňovací návrh 932
Erna Hennicot-Schoepges

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 nejpozději dne 31. prosince 
2010 a poté každé dva roky přezkoumá 
typické a standardní hodnoty uvedené 
v příloze VII se zvláštním důrazem na 
emise z kultivace půdy. Pokud jde 
o typické a standardní hodnoty pro 
obdělávání půdy, předloží Komise do 
31. prosince 2010 nový soubor skutečných 
a standardních hodnot, které zohlední 
regionální a klimatické podmínky. Při 
přezkumu si Komise vyžádá stanoviska 
výrobců ze třetích zemí i ze Společenství. 
Komise mimoto posoudí a v případě 
nutnosti navrhne typické a standardní 
hodnoty pro obdělávání půdy za použití 
udržitelných zemědělských a organických 
zemědělských metod. Uvedené opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3. Součástí přezkumu jsou 
i hodnoty emisí způsobených změnami 
v nepřímém využívání půdy uvedené 
v části C přílohy VII a tyto hodnoty se 
přizpůsobí faktorům pro využití půdy nebo 
pro jednotlivé suroviny.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje velmi zobecněné hodnoty pro kultivaci půdy (celkové průměry), které 
zdaleka neodrážejí skutečné odchylky. Měření skutečných emisí z kultivace je pro 
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hospodářské subjekty obtížné a velice nákladné. Komise by proto měla předložit standardní 
hodnoty pro výrobu v jednotlivých regionech, které přesněji zohlední odchylky. Kromě toho 
by hodnoty emisí způsobených změnami v nepřímém využívání půdy měly být přizpůsobeny 
požadavkům na využití půdy pro jednotlivé suroviny.

Pozměňovací návrh 933
Herbert Reul

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. Na základě posouzení zpracovaného 
postupem stanoveným evropským 
normalizačním úřadem CEN podle čl. 17 
odst. 1 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.

Or. en

Odůvodnění

Stejný postup by měl být použit ke stanovení typických a standardních hodnot a k jejich 
pozdějšímu přezkumu.

Pozměňovací návrh 934
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise předloží nejpozději dne 4. Na základě posouzení zpracovaného 
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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.

postupem stanoveným evropským 
normalizačním úřadem CEN podle čl. 17 
odst. 1 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.

Or. en

Odůvodnění

Stejný postup by měl být použit ke stanovení typických a standardních hodnot a k jejich
pozdějšímu přezkumu.

Pozměňovací návrh 935
Werner Langen

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 předloží nejpozději dne 
31. prosince 2012 a poté každé dva roky 
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.

Or. de
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Odůvodnění

Pravidelné ověřování a možnost upravit hodnoty poskytují spolehlivý základ pro přijetí 
rozhodnutí o udržitelnosti biopaliv a jiných biokapalin.

Pozměňovací návrh 936
Romana Jordan Cizelj

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 předloží nejpozději dne 
31. prosince 2012 zprávu ohledně 
odhadovaných typických a standardních 
hodnot uvedených v částech A, B, D 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.

Or. sl

Odůvodnění

Pokud jde o emise CO2, budou mít biopaliva vyrobená z řas velmi dobré výsledky. Jejich 
používání by proto mělo být podpořeno tím, že se jejich podíl započítá dvakrát.

Pozměňovací návrh 937
Pilar Ayuso

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 

4. Komise předloží nejpozději dne 
31. prosince 2012 zprávu ohledně 
odhadovaných typických a standardních 
hodnot uvedených v částech A, B, D a E 
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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.

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.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby směrnice umožňovala aktualizovat typické a standardní hodnoty nejen pro 
budoucí, ale i pro současné způsoby výroby biopaliv.

Pozměňovací návrh 938
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přílohu VII lze přizpůsobit technickému 
a vědeckému pokroku. Uvedené opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3. Jakákoli úprava standardních 
hodnot z přílohy VII anebo jejich doplnění 
na seznam dodrží následující pravidla:

5. Přílohu VII lze přizpůsobit technickému 
a vědeckému pokroku. Uvedené opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3 s ohledem na postupy 
stanovené evropským normalizačním 
úřadem CEN podle čl. 17 odst. 1 a na 
doporučení vydaná tímto orgánem.
Jakákoli úprava standardních hodnot 
z přílohy VII anebo jejich doplnění na 
seznam dodrží následující pravidla:

Or. en

Odůvodnění

Specifikace CEN zahrnují i postupy označování. Spotřebitelům musí být poskytovány 
srozumitelné informace, a proto by mělo být zvláštní označení povinné pouze v případě, že 
palivo neodpovídá standardním specifikacím. Díky tomu bude možné měnit specifikace CEN, 
aniž by se měnila tato směrnice. Existují i paliva, do nichž lze v souladu se specifikacemi CEN 
přidávat více než 10 % biopaliv, takže pro ně není nutné žádné zvláštní označení.
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Pozměňovací návrh 939
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přílohu VII lze přizpůsobit technickému 
a vědeckému pokroku. Uvedené opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3. Jakákoli úprava standardních 
hodnot z přílohy VII anebo jejich doplnění 
na seznam dodrží následující pravidla:

5. Přílohu VII lze přizpůsobit technickému 
a vědeckému pokroku. Uvedené opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3 s ohledem na postupy 
stanovené evropským normalizačním 
úřadem CEN podle čl. 17 odst. 1 a na 
doporučení vydaná tímto orgánem.
Jakákoli úprava standardních hodnot 
z přílohy VII anebo jejich doplnění na 
seznam dodrží následující pravidla:

Or. en

Odůvodnění

Přezkum přílohy VII by měl probíhat přesně stanoveným jednotným postupem, který bude 
definován v rámci působnosti CEN.

Pozměňovací návrh 940
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Přílohu VII lze přizpůsobit technickému 
a vědeckému pokroku. Uvedené opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3. Jakákoli úprava standardních 
hodnot z přílohy VII anebo jejich doplnění 

5. Přílohu VII lze přizpůsobit technickému 
a vědeckému pokroku; příloha dále zavádí 
hodnoty pro další postupy výroby biopaliv 
a pro stejné či jiné suroviny. Uvedené 
opatření, jež má za účel změnit jiné než 
podstatné prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3. Jakákoli úprava standardních 
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na seznam dodrží následující pravidla: hodnot z přílohy VII anebo jejich doplnění 
na seznam dodrží následující pravidla:

Or. de

Odůvodnění

Díky změně čl. 17 odst. 5 budou typické hodnoty standardů moci být použity jen pro 
příspěvky, které jsou ve srovnání s celkovými emisemi malé.

Pozměňovací návrh 941
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) pokud vliv některého faktoru na celkové 
emise je nízký, anebo pokud je změna 
v omezeném rozsahu, anebo pokud 
náklady na zjištění skutečných hodnot 
jsou vysoké či toto zjištění obtížné, 
standardní hodnoty budou stanoveny jako 
typické hodnoty běžných výrobních 
procesů;

a) pokud vliv některého faktoru na celkové 
emise je nižší než 5 % anebo pokud 
prakticky nedochází ke změně, standardní 
hodnoty budou stanoveny jako typické 
hodnoty běžných výrobních procesů;

Or. en

Odůvodnění

Pro přezkum standardních hodnot postupem projednávání ve výborech jsou zapotřebí 
přesnější pokyny.
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Pozměňovací návrh 942
Claude Turmes

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 % percentilů 
hodnot pro výrobní procesy.

Or. en

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 943
Gabriele Albertini

Návrh směrnice
Článek 18

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.

vypouští se

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. 
3. Členské státy zajistí, aby motorová 
nafta splňující specifikace stanovené 
v příloze VI nebo jiná motorová nafta 
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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.
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.

Or. it

Odůvodnění

Směrnice by měla stanovit celkové cíle pro biopaliva a jasně určit, že těchto cílů může být 
dosaženo za použití různých druhů biopaliv, pokud jsou tato biopaliva vyráběna 
environmentálně a sociálně udržitelnými metodami. Směrnice o palivech by měla stanovit jak 
ekologické parametry, tak pravidla pro označování paliv, která nesplňují normy CEN EN228 
a EN590.

Pozměňovací návrh 944
Herbert Reul

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 veřejnost byla 
informována o dostupnosti biopaliv 
a jiných obnovitelných pohonných hmot. 
Pokud přídavky biopaliv ve směsích 
s deriváty minerálních olejů překročí mezní 
hodnotu stanovenou evropským 
normalizačním úřadem CEN ve 
specifikacích produktu.

Or. en

Odůvodnění

Specifikace CEN zahrnují i postupy označování. Spotřebitelům musí být poskytovány 
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srozumitelné informace, a proto by mělo být zvláštní označení povinné pouze v případě, že 
palivo neodpovídá standardním specifikacím. Díky tomu bude možné měnit specifikace CEN, 
aniž by se měnila tato směrnice. Existují i paliva, do nichž lze v souladu se specifikacemi CEN 
přidávat více než 10 % biopaliv, takže pro ně není nutné žádné zvláštní označení.

Pozměňovací návrh 945
Herbert Reul

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že limit FAME není pro zlepšení kvality ovzduší významným parametrem, 
neexistuje žádný zřejmý důvod pro regulaci FAME jako součásti specifikací motorové nafty. 
CEN je subjektem příslušným pro vypracování technických požadavků, které se zabývají 
specifikací parametrů vhodných pro dané účely, např. limitem FAME. Místo vytváření nových 
samostatných jakostí motorové nafty (přílohy V a VI) by spíše měly být přezkoumány limity 
FAME a upraveny směrem nahoru v rámci specifikací CEN (EN590).

Pozměňovací návrh 946
Umberto Guidoni

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 

vypouští se
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prodávají motorovou naftu. 

Or. it

Odůvodnění

Technické specifikace by měly být součástí směrnice o biopalivech.

Pozměňovací návrh 947
Jorgo Chatzimarkakis

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že limit FAME není pro zlepšení kvality ovzduší významným parametrem, 
neexistuje žádný zřejmý důvod pro regulaci FAME jako součásti specifikací motorové nafty. 
CEN je subjektem příslušným pro vypracování technických požadavků, které se zabývají 
specifikací parametrů vhodných pro dané účely, např. limitem FAME. Místo vytváření nových 
samostatných jakostí motorové nafty (přílohy V a VI) by spíše měly být přezkoumány limity 
FAME a upraveny směrem nahoru v rámci specifikací CEN ((EN590).

Pozměňovací návrh 948
Reino Paasilinna

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. 

vypouští se
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prosince 2010 dostupná v čerpacích 
stanicích s více než dvěma čerpadly, jež 
prodávají motorovou naftu.

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla být neutrální s ohledem na technologii a neměla by podporovat žádné 
konkrétní biopalivo. Hodnoty obsažené v přílohách V a VI navíc nejsou vhodné pro všechny 
podmínky a bylo by například nemožné tato paliva využívat v zimních nordických 
podmínkách.

Pozměňovací návrh 949
Reino Paasilinna

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

Or. en

Odůvodnění

Směrnice by měla být neutrální s ohledem na technologii a neměla by podporovat žádné 
konkrétní biopalivo. Hodnoty obsažené v přílohách V a VI navíc nejsou vhodné pro všechny 
podmínky a bylo by například nemožné tato paliva využívat v zimních nordických 
podmínkách.
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Pozměňovací návrh 950
Umberto Guidoni

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

Or. it

Odůvodnění

Technické specifikace by měly být součástí směrnice o biopalivech.

Pozměňovací návrh 951
Herbert Reul

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že limit FAME není pro zlepšení kvality ovzduší významným parametrem, 
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neexistuje žádný zřejmý důvod pro regulaci FAME jako součásti specifikací motorové nafty. 
CEN je subjektem příslušným pro vypracování technických požadavků, které se zabývají 
specifikací parametrů vhodných pro dané účely, např. limitem FAME. Místo vytváření nových 
samostatných jakostí motorové nafty (přílohy V a VI) by spíše měly být přezkoumány limity 
FAME a upraveny směrem nahoru v rámci specifikací CEN (EN590).

Pozměňovací návrh 952
Jorgo Chatzimarkakis

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že limit FAME není pro zlepšení kvality ovzduší významným parametrem, 
neexistuje žádný zřejmý důvod pro regulaci FAME jako součásti specifikací motorové nafty. 
CEN je subjektem příslušným pro vypracování technických požadavků, které se zabývají 
specifikací parametrů vhodných pro dané účely, např. limitem FAME. Místo vytváření nových 
samostatných jakostí motorové nafty (přílohy V a VI) by spíše měly být přezkoumány limity 
FAME a upraveny směrem nahoru v rámci specifikací CEN (EN590).

Pozměňovací návrh 953
Dorette Corbey, Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Nedostatečná infrastruktura často brání zavádění slibných technologií. Jedním z důvodů, proč 
si spotřebitelé nepořídí vozidla na elektrický či vodíkový pohon, jsou omezené možnosti 
dobíjení či doplnění pohonných hmot.

Pozměňovací návrh 954
Werner Langen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavce 2 a 3 platí obdobně pro 
benzin obsahující bioethanol.

Or. de

Odůvodnění

Pro dosažení cílů v oblasti biopaliv je nezbytné, aby byl benzin s podílem biopaliv dostupný 
na všech čerpacích stanicích.

Pozměňovací návrh 955
Werner Langen

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 

vypouští se.
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považuje za dvojnásobný oproti ostatním 
biopalivům.

Or. de

Odůvodnění

Dvojnásobným započítáním nekonvenčních biopaliv se má podle bodu odůvodnění 49 zvýšit 
jejich rentabilita. Výsledkem však bude to, že budou započítávány fiktivní úspory emisí, tzn. 
50 % započítaných úspor ve skutečnosti nebude dosaženo. Dvojnásobné započtení je hrubým 
zásahem do soutěže mezi biopalivy o co nejvyšší úspory emisí ve prospěch nekonvenčních 
biopaliv.

Pozměňovací návrh 956
Pilar Ayuso

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.

4. Aby dosáhly cíle, jejž stanoví čl. 3 odst. 
3, mohou členské státy v případě využití 
celulózových biopaliv, bioplynu a biopaliv 
z odpadního rostlinného nebo živočišného 
oleje nebo z nepotravinářských rostlin 
zavést finanční mechanismy, které budou 
kompenzovat dodatečné náklady na 
výrobu tohoto typu biopaliva, nebo 
uplatnit výjimku či snížené zdanění, 
přičemž daňová kontrola zaručí, aby výše 
kompenzace odpovídala nákladům, 
a tento systém bude uplatňován nejpozději 
do roku 2020.
Výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných 
energií v dopravě, stejně jako rozvoj 
udržitelných dopravních systémů se 
výrazně podporuje na úrovni členských 
států i na úrovni Společenství a může 
získat dodatečnou podporu.

Or. en
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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 
jak využívat obnovitelné energie v dopravě (včetně elektřiny a vodíku). Je nicméně třeba 
zabránit tomu, aby peníze evropského daňového poplatníka sloužily k financování výrobců ze 
třetích zemí. Členské státy mohou přijmout opatření na podporu výroby celulózových 
biopaliv, bioplynu a biopaliv z odpadního rostlinného nebo živočišného oleje nebo 
z nepotravinářských rostlin a také kompenzovat vyšší výrobní náklady, které obnáší 
přinejmenším první fáze výroby. Je nicméně nezbytné zajistit, aby výše kompenzace 
odpovídala vynaloženým prostředkům.

Pozměňovací návrh 957
Herbert Reul

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.

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k biopalivům
vázajícími subjekty se podíl biopaliv 
překračující úspory ve výši nejméně 35 % 
emisí skleníkových plynů vynásobí 
koeficientem, který odpovídá podílu 
dosažených úspor emisí skleníkových 
plynů vzhledem k 35 % minimu*.
* Například příspěvek biopaliva, které přináší 
úsporu emisí skleníkových procent ve výši 70 %, se 
považuje za dvojnásobný oproti příspěvku biopaliv, 
která přinášejí úsporu emisí skleníkových plynů ve 
výši 35 %.

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice pokročilého biopaliva je příliš úzká a restriktivní, pokud jde o využívanou 
technologii. Podpora pokročilých biopaliv by měla být přidělována na základě 
zdokumentovaných přínosů, pokud jde o účinnost, tj. schopnost dosáhnout úspor emisí 
skleníkových plynů. Podpořil by se tak potřebný rozvoj účinnějších biopaliv a umožnil další 
vývoj nových generací pokročilých biopaliv.
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Pozměňovací návrh 958
Jorgo Chatzimarkakis

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.

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k biopalivům
vázajícími subjekty se podíl biopaliv 
překračující úspory ve výši nejméně 35 % 
emisí skleníkových plynů vynásobí 
koeficientem, který odpovídá podílu 
dosažených úspor emisí skleníkových 
plynů vzhledem k 35 % minimu*.
* Například příspěvek biopaliva, které přináší 
úsporu emisí skleníkových procent ve výši 70 %, se 
považuje za dvojnásobný oproti příspěvku biopaliv, 
která přinášejí úsporu emisí skleníkových plynů ve 
výši 35 %.

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice pokročilého biopaliva je příliš úzká a restriktivní pokud jde o využívanou 
technologii. Podpora pokročilých biopaliv by měla být přidělována na základě 
zdokumentovaných přínosů, pokud jde o účinnost, tj. schopnost dosáhnout úspor emisí 
skleníkových plynů. Podpořil by se tak potřebný rozvoj účinnějších biopaliv a umožnil další 
vývoj nových generací pokročilých biopaliv.

Pozměňovací návrh 959
Dorette Corbey

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 

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k obnovitelné 
energii vázajícími subjekty se podíl 
energie z biomasy vyrobené z odpadů, 
zbytků, nepotravinářských celulózových 
vláknovin a lignocelulózových vláknovin 
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dvojnásobný oproti ostatním biopalivům. považuje za dvojnásobný oproti ostatním 
biopalivům, pokud dosáhne úspory emisí 
skleníkových plynů ve výši nejméně 70 %.

Or. en

Odůvodnění

Jen ta energie z biomasy, která je nejúčinnější, by měla být započítávána v dvojnásobné výši.

Pozměňovací návrh 960
Romana Jordan Cizelj

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.

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k obnovitelné 
energii vázajícími subjekty se podíl 
biopaliv dosahujících více než 70% úspor 
skleníkových plynů považuje za 
dvojnásobný oproti ostatním biopalivům.

Or. sl

Odůvodnění

Pobídky by pokud možno neměly být vázány na konkrétní technologie.

Pozměňovací návrh 961
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k obnovitelné 

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

energii vázajícími subjekty se podíl 
biopaliv vyrobených z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin, jakož i řas 
a rostlin, jež nevyžadují zavlažování, 
rostou v suchých klimatických 
podmínkách a napomáhají v boji proti 
rozšiřování pouští, považuje za 
dvojnásobný oproti ostatním biopalivům.

Or. en

Odůvodnění

Výroba bionafty z řas či z rostlin, jež rostou v suchých klimatických podmínkách, může mít 
velmi pozitivní výsledky, pokud jde o emise CO2.

Pozměňovací návrh 962
Françoise Grossetête

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. 

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, řas 
a rostlin, jež rostou v suchých 
klimatických podmínkách, napomáhají 
v boji proti rozšiřování pouští a nevyžadují 
zavlažování, považuje za dvojnásobný 
oproti ostatním biopalivům. 

Or. fr

Odůvodnění

Je zásadní podporovat biopaliva druhé generace. Řasy a některé rostliny jako např. jatrofa 
jsou zdroji, které je třeba vzít v potaz. Hlavní výhodou jatrofy je totiž skutečnost, že roste i 
v polopouštních oblastech, které jsou využívány pro extenzivní chov, kdy je tradiční 
zemědělství určené k výživě uplatňováno jen v nejmenší možné míře. Pěstování této rostliny 
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tudíž přímo nekonkuruje pěstování životně důležitých plodin.

Pozměňovací návrh 963
Anne Laperrouze

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.

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, jakož i řas 
a rostlin, jež nevyžadují zavlažování, 
rostou v suchých klimatických 
podmínkách a napomáhají v boji proti 
rozšiřování pouští, považuje za 
dvojnásobný oproti ostatním biopalivům.

Or. en

Odůvodnění

Výroba bionafty z řas či z rostlin, jež rostou v suchých klimatických podmínkách, může mít 
velmi pozitivní výsledky, pokud jde o emise CO2.

Pozměňovací návrh 964
Lena Ek

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.

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

Or. en

Odůvodnění

Výroba bioenergie z odpadních produktů nebo kultivací znehodnocené nebo nevyužívané půdy 
snižuje tlak, který výroba bioenergie vytváří na půdní a vodní zdroje a na pěstování 
potravinářských plodin, a předchází většině nepřímých dopadů. Měla by být tudíž podpořena.

Pozměňovací návrh 965
Romana Jordan Cizelj

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.

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

Or. sl

Odůvodnění

Pokud jde o emise CO2, budou mít biopaliva vyrobená z řas velmi dobré výsledky. Jejich 
používání by proto mělo být podpořeno tím, že se jejich podíl započítá dvakrát.
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Pozměňovací návrh 966
Mechtild Rothe

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Členské státy poskytnou celulózovým 
biopalivům specifické finanční pobídky, 
které budou kompenzovat dodatečné 
náklady na výrobu tohoto typu biopaliva, 
včetně osvobození od daně či daňového 
zvýhodnění, přičemž daňová kontrola
zaručí, aby výše kompenzace odpovídala 
vynaloženým nákladům, toto opatření 
bude časově omezené a bude v souladu 
s obecnými pravidly pro poskytování státní 
podpory.
Výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných 
energií v dopravě, stejně jako rozvoj 
udržitelných dopravních systémů se 
výrazně podporuje na úrovni členských 
států i na úrovni Společenství a může 
získat i dodatečnou podporu.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoj nejpokročilejších a nejpřístupnějších alternativních dopravních systémů je třeba 
podpořit prostřednictvím pobídek. Podporou výroby celulózových biopaliv se podnítí 
specificky regionální produkce biomasy, což povede ke snížení dopadů na životní prostředí na 
minimum. Členské státy mohou přijmout specifická podpůrná opatření s cílem podpořit 
produkci celulózových biopaliv a kompenzovat vyšší výrobní náklady, které obnáší 
přinejmenším první fáze jejich výroby. Tato opatření musejí být v souladu s ustanoveními 
o zdanění energií a s obecnými pravidly pro poskytování státní podpory.



PE409.429v01-00 60/97 AM\731122CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 967
Dorette Corbey, Anders Wijkman

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jakýkoli podpůrný mechanismus, 
včetně finančních pobídek, 
zavedený členskými státy pro rozsáhlou 
podporu výroby, využívání či 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 se výrazně podporuje na úrovni 
členských států i na úrovni Společenství 
a může získat i dodatečnou podporu.

Or. en

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).

Pozměňovací návrh 968
Jerzy Buzek

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Tam, kde se jedná o využívání biopaliv 
v dopravě, je třeba podpořit také využívání 
technologií hybridního pohonu, neboť 
komplementární výroba energie 
technologií spalovacího motoru 
a elektrickým motorem poháněným 
akumulátorem, který lze znovu nabít, 
výrazně napomáhá snižování spotřeby 
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paliva, k níž při dopravě dochází.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti umožňují vozidla vybavená hybridním elektrickým motorem výrazně snížit 
spotřebu fosilních paliv na kilometr v silniční dopravě. Využívání těchto technologií by mělo 
být považováno za nástroj, kterým umožní dosáhnout celkových i dílčích cílů, jež stanoví tato 
směrnice. 

Pozměňovací návrh 969
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Mechanismus podpory biopaliv 
v členských státech by měl obzvláště 
podporovat biopaliva s vyššími úsporami 
emisí skleníkových plynů, než stanoví 
čl. 15 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být v případě potřeby oprávněny připojit ke kritériím EU další, 
doplňující kritéria udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 970
Erna Hennicot-Schoepges, Robert Goebbels

Návrh směrnice
Článek 18 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 18a
Překážky při plnění vnitrostátních cílů
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Pokud se členský stát domnívá, že 
z důvodu:
1) nedostatečné dostupnosti udržitelných 
biopaliv nebo záruk původu na trhu nebo
2) z důvodů spojených s administrativními 
či právními překážkami, za něž nenese 
odpovědnost,
není schopen splnit cíl stanovený ve třetím 
sloupci tabulky v příloze I týkající se 
podílu energie vyrobené z obnovitelných 
zdrojů na celkové spotřebě energie v roce 
2020, co nejdříve o tom uvědomí Komisi.
Komise přijme rozhodnutí, v němž 
upřesní, jsou-li uvedené překážky 
prokázány, a v kladném případě rozhodne, 
do jaké míry lze upravit konečnou 
spotřebu energie daného členského státu 
vyrobené z obnovitelných zdrojů pro rok 
2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 971
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do dne 30. června 2011 a poté 
každé dva roky zprávu o pokroku při 
podporování a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů.

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do 31. prosince 2011 a poté 
každé dva roky zprávu o pokroku při 
podporování a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů.

Or. de

Odůvodnění

Předložit zprávu do konce června není technicky možné, neboť v některých členských státech 
jsou všechny potřebné údaje k dispozici teprve v říjnu každého roku.
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Pozměňovací návrh 972
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do dne 30. června 2011 a poté 
každé dva roky zprávu o pokroku při 
podporování a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. 

1. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději do dne 30. června 2011 a poté 
každé tři roky zprávu o pokroku při 
podporování a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů. 

Or. de

Odůvodnění

Cílem by mělo být méně, nikoli více byrokracie.

Pozměňovací návrh 973
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odvětvové a celkové podíly energie 
z obnovitelných zdrojů v předcházejících 
dvou kalendářních letech a opatření přijatá 
nebo plánovaná na vnitrostátní úrovni 
k podporování růstu obnovitelné energie 
s ohledem na indikativní směr v části B 
přílohy 1;

a) odvětvové a celkové podíly energie 
z obnovitelných zdrojů v předcházejících 
dvou kalendářních letech a opatření přijatá 
nebo plánovaná na vnitrostátní úrovni 
v souladu s povinnostmi vyplývajícími 
z této směrnice za účelem podpory růstu 
obnovitelné energie s ohledem na povinné 
minimální průběžné cíle stanovené v části 
B přílohy 1;

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo zajištěno, že členské státy skutečně pokročí a nebudou odkládat rozhodnutí až do 
roku 2020, musí být tento směr závazný a musí být vnímán jako minimální cíl.
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Pozměňovací návrh 974
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odvětvové a celkové podíly energie 
z obnovitelných zdrojů v předcházejících 
dvou kalendářních letech a opatření přijatá 
nebo plánovaná na vnitrostátní úrovni 
k podporování růstu obnovitelné energie 
s ohledem na indikativní směr v části B 
přílohy 1;

a) odvětvové a celkové podíly energie 
z obnovitelných zdrojů v předcházejících 
třech kalendářních letech a opatření přijatá 
nebo plánovaná na vnitrostátní úrovni 
k podporování růstu obnovitelné energie;

Or. de

Odůvodnění

Cílem by mělo být méně, nikoli více byrokracie.

Pozměňovací návrh 975
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – 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, následné změny a fungování 
režimů podpory a jiných opatření 
k podpoře energie z obnovitelných zdrojů 
a jakýkoli vývoj opatření použitých 
s ohledem na opatření stanovená v akčním 
plánu členského státu na podporu 
obnovitelných zdrojů energie;

Or. en
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Pozměňovací návrh 976
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – 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 a jakýkoli vývoj 
opatření použitých s ohledem na opatření 
stanovená ve vnitrostátním akčním plánu 
členského státu včetně souvisejících 
nákladů a mechanismů jejich 
financování.

Or. de

Odůvodnění

K veřejné transparentnosti patří i informace o zvláštních nákladech, které spotřebitelům 
vznikají v souvislosti s podpůrnými mechanismy.

Pozměňovací návrh 977
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jak případně členské státy rozvrhly své 
režimy podpory, aby zohlednily užití 
obnovitelné energie, která poskytují 
doplňkové výhody ve vztahu k jiným 
srovnatelným užitím, ale mohou být 
nákladnější, včetně biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin;

c) jak případně členské státy rozvrhly své 
režimy podpory, aby zohlednily užití 
obnovitelné energie, která poskytují 
doplňkové výhody ve vztahu k jiným 
srovnatelným užitím, ale mohou být 
nákladnější, včetně biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin, jakož i řas 
a rostlin, jež nevyžadují zavlažování, 
rostou v suchých klimatických 
podmínkách a napomáhají v boji proti 
rozšiřování pouští;
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Or. en

Odůvodnění

Výroba bionafty z řas či z rostlin, jež rostou v suchých klimatických podmínkách, může mít 
velmi pozitivní výsledky, pokud jde o emise CO2.

Pozměňovací návrh 978
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jak případně členské státy rozvrhly své 
režimy podpory, aby zohlednily užití 
obnovitelné energie, která poskytují 
doplňkové výhody ve vztahu k jiným 
srovnatelným užitím, ale mohou být 
nákladnější, včetně biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin;

c) jak případně členské státy rozvrhly své 
režimy podpory, aby zohlednily užití 
obnovitelné energie, která poskytují 
doplňkové výhody ve vztahu k jiným 
srovnatelným užitím, ale mohou být 
nákladnější, včetně biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin, jakož i řas 
a rostlin, jež nevyžadují zavlažování, 
rostou v suchých klimatických 
podmínkách a napomáhají v boji proti 
rozšiřování pouští;

Or. en

Odůvodnění

Výroba bionafty z řas či z rostlin, jež rostou v suchých klimatických podmínkách, může mít 
velmi pozitivní výsledky, pokud jde o emise CO2.
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Pozměňovací návrh 979
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jak případně členské státy rozvrhly své 
režimy podpory, aby zohlednily užití 
obnovitelné energie, která poskytují 
doplňkové výhody ve vztahu k jiným 
srovnatelným užitím, ale mohou být 
nákladnější, včetně biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin;

c) jak případně členské státy rozvrhly své 
režimy podpory, aby zohlednily užití 
obnovitelné energie, která poskytují 
doplňkové výhody ve vztahu k jiným 
srovnatelným užitím, jako např. 
kombinovaná výroba tepla a elektřiny, ale 
mohou být nákladnější, včetně biopaliv 
vyrobených z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin;

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba podpořit výrobu elektřiny v zařízeních kombinované výroby tepla a elektřiny. Je 
zásadní, aby členské státy podporovaly především využívání biomasy v zařízeních 
kombinované výroby tepla a elektřiny, neboť celková účinnost těchto zařízení je výrazně vyšší 
než účinnost zařízení, která vyrábějí výhradně elektřinu.

Pozměňovací návrh 980
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) jak případně členské státy rozvrhly své 
režimy podpory, aby zohlednily užití
obnovitelné energie, která poskytují 
doplňkové výhody ve vztahu k jiným 
srovnatelným užitím, ale mohou být 
nákladnější, včetně biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin;

(c) jak případně členské státy rozvrhly své 
režimy podpory, aby zohlednily užití 
obnovitelné energie, která poskytují 
doplňkové výhody ve vztahu k jiným 
srovnatelným užitím, ale mohou být 
nákladnější, včetně biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin, lignocelulózových 
vláknovin a řas;
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Or. sl

Odůvodnění

Pokud jde o emise CO2, budou mít biopaliva vyrobená z řas velmi dobré výsledky. Jejich 
používání by proto mělo být podpořeno tím, že se jejich podíl započítá dvakrát.

Pozměňovací návrh 981
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. c a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) plán rozvoje energetických zdrojů 
s nízkými emisemi CO2 v Evropě.

Or. de

Odůvodnění

Má-li se dosáhnout výrazného snížení emisí CO2, je třeba v Evropě dále rozvíjet zdroje 
energie s nízkými emisemi. 

Pozměňovací návrh 982
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) pokrok učiněný v postupech územního 
plánování, pokud jde o rozšířené 
využívání dálkového vytápění a chlazení 
z obnovitelných zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 983
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) opatření přijatá k zajištění přenosu 
a distribuce elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů a ke zlepšení rámce 
nebo pravidel pro hrazení a sdílení nákladů 
uvedených v čl. 14 odst. 3;

f) opatření přijatá k zajištění přenosu 
a distribuce elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů, ve vhodných 
případech především pobřežní větrné 
energie, a ke zlepšení rámce nebo pravidel 
pro hrazení a sdílení nákladů uvedených 
v čl. 14 odst. 3;

Or. en

Odůvodnění

Pobřežní větrné elektrárny by mohly pokrývat více než 4 % celkové spotřeby elektřiny v EU 
v roce 2020. Přenos a distribuce elektřiny pocházející z pobřežních větrných elektráren je 
tudíž zásadní. Plně využitý evropský pobřežní větrný zdroj by mohl poskytnout kapacitu 
několika set GW pro budoucí poptávku po elektřině; kapacita, které bude dosaženo, bude 
odpovídat míře, do níž budou odstraněny překážky.

Pozměňovací návrh 984
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) vývoj dostupnosti a užití zdrojů biomasy 
pro energetické účely;

g) vývoj dostupnosti a specifikace užití 
a podílu zdrojů biomasy pro energetické 
účely, včetně povahy, množství a země 
původu těchto dovážených zdrojů;

Or. en
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Pozměňovací návrh 985
Hannes Swoboda

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin;

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin, jakož i řas 
a rostlin, jež nevyžadují zavlažování, 
rostou v suchých klimatických 
podmínkách a napomáhají v boji proti 
rozšiřování pouští;

Or. en

Odůvodnění

Výroba bionafty z řas či z rostlin, jež rostou v suchých klimatických podmínkách, může mít 
velmi pozitivní výsledky, pokud jde o emise CO2.

Pozměňovací návrh 986
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin;

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin, jakož i řas 
a rostlin, jež nevyžadují zavlažování, 
rostou v suchých klimatických 
podmínkách a napomáhají v boji proti 
rozšiřování pouští;

Or. en
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Odůvodnění

Výroba bionafty z řas či z rostlin, jež rostou v suchých klimatických podmínkách, může mít 
velmi pozitivní výsledky, pokud jde o emise CO2.

Pozměňovací návrh 987
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin; 

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin, lignocelulózových 
vláknovin a řas;

Or. sl

Odůvodnění

Pokud jde o emise CO2, budou mít biopaliva vyrobená z řas velmi dobré výsledky. Jejich 
používání by proto mělo být podpořeno tím, že se jejich podíl započítá dvakrát.

Pozměňovací návrh 988
Umberto Guidoni

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin; 

i) vývoj a podíl biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin, řas
a lignocelulózových vláknovin; 

Or. it
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Pozměňovací návrh 989
Romana Jordan Cizelj

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) odhadovaný dopad výroby biopaliv na 
biologickou rozmanitost, vodní zdroje, 
kvalitu vody a půdy; a

j) odhadovaný dopad výroby biomasy 
a biopaliv na biologickou rozmanitost, 
vodní zdroje, kvalitu vody a půdy; a

Or. sl

Pozměňovací návrh 990
Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – 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 se změnou přímého či nepřímého 
využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 991
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 – písm. k a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ka) opatření přijatá s cílem zajistit, aby 
nové a renovované budovy využívaly 
alespoň stanovené minimální množství 
energie z obnovitelných zdrojů nebo aby 
nepřesahovaly maximální stanovenou mez 
spotřeby energie na čtvereční metr 
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v souladu s čl. 12 odst. 4;

Or. en

Odůvodnění

Členským státům se ukládá povinnost využívat v nových nebo renovovaných budovách 
minimální množství energie z obnovitelných zdrojů či nepřesahovat maximální stanovenou 
mez spotřeby energie na čtvereční metr zastavěné plochy, a proto je logické, aby také 
podávaly zprávy o opatřeních přijatých za účelem splnění této povinnosti.

Pozměňovací návrh 992
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy navíc Komisi oznámí 
veškeré změny ve svých režimech podpory 
pro energii z obnovitelných zdrojů, a to do 
čtyř týdnů ode dne přijetí příslušné změny. 
Příslušné oznámení obsahuje 
aktualizované informace týkající se 
vnitrostátních či regionálních režimů 
podpory pro energii z obnovitelných 
zdrojů, včetně typu podpory, a ve 
vhodném případě také druh specifikace 
týkající se různých technologií a úroveň 
podpory.

Or. en

Odůvodnění

Aby bylo dosaženo transparentnosti s ohledem na změny, které provádějí členské státy ve 
svých režimech podpory, a byly dostupné aktualizované informace především pro MSP, jež 
jsou činné v oblasti obnovitelných zdrojů energie, měly by být tyto informace shromážděny 
v jediné ucelené databázi režimů podpor členských států, kterou by vedla Komise.
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Pozměňovací návrh 993
Mechtild Rothe

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, jak a kdy hodlají:

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly přijmout opatření, která jsou vyjmenována níže, a rozhodnutí ani 
prováděcí opatření by neměla být odkládána na později.

Pozměňovací návrh 994
Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) připravit plán rozvoje všech 
nízkouhlíkových zdrojů energie.

Or. fr

Odůvodnění

Snížení emisí CO2 musí být hlavním cílem, a je proto nezbytné zohlednit všechny 
nízkouhlíkové zdroje energie. Abychom dosáhli cílů v rámci boje proti změně klimatu, musíme 
do značné míry využívat všechny nízkouhlíkové zdroje energie, včetně jaderné energetiky.
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Pozměňovací návrh 995
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V každé zprávě by měly mít členské 
státy možnost opravit údaje poskytnuté 
v předchozích letech. Opravy údajů 
z předchozích zpráv musí být zřetelně 
označeny.

Or. de

Odůvodnění

Členským státům by měla být poskytnuta možnost, aby při stanovení svých cílů vždy vycházely 
z nejnovějších údajů.

Pozměňovací návrh 996
Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. –1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–1. Komise vypracuje zprávu, která 
zhodnotí provádění této směrnice. Do 
30. června 2015 pak tuto zprávu, která 
bude případně obsahovat příslušné 
návrhy, předloží Evropskému parlamentu 
a Radě.
Tato zpráva bude vypracována na základě 
zpráv, jež v souladu s článkem 19 předloží 
členské státy společně s případnými 
návrhy, jakož i na základě konzultací 
zúčastněných stran, a to šest měsíců před 
uplynutím výše uvedené lhůty. Komise 
tyto příspěvky zveřejní.
Tato zpráva vyhodnotí především obtíže, 
jimž bylo třeba čelit při dosahování 
jednotlivých cílů, náklady na jejich 



PE409.429v01-00 76/97 AM\731122CS.doc

CS

dosažení a zlepšení či dopady na životní 
prostředí, zejména pokud jde o objem, 
o který se v důsledku rozvoje udržitelných 
zdrojů energie snížily emise CO2.

Or. fr

Odůvodnění

Článek 20 se týká sledování provádění této směrnice, a nikoli pouze samotných biopaliv, 
biokapalin či biomasy, jak tomu bylo v původním znění. Je tudíž vhodné toto znění pozměnit 
tak, aby text v prvé řadě odkazoval na celkové hodnocení provádění této směrnice, které se 
vypracuje na základě zpráv členských států ve smyslu článku 19. Navrhované datum odpovídá 
dvěma obdobím vypracování těchto zpráv. Tato doba je dostačující pro vyvození důsledků 
z provádění směrnice a umožňuje také vypracovat případné návrhy změn.

Pozměňovací návrh 997
Claude Turmes

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. Komise udržuje dialog a vyměňuje si 
informace se třetími zeměmi, nevládními 
organizacemi v sociální 
a environmentální oblasti, organizacemi 
výrobců biopaliv a spotřebitelskými 
organizacemi ohledně provádění opatření 
v této směrnici, pokud jde o biomasu 
určenou k výrobě energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 998
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

informace se třetími zeměmi, organizacemi 
výrobců a spotřebitelů biomasy a biopaliv
a organizacemi veřejného zájmu ohledně 
provádění opatření v této směrnici, pokud 
jde o biomasu, biopaliva a jiné 
biokapaliny.

Or. en

Odůvodnění

Komise by také měla udržovat kontakty s organizacemi, které jsou schopné poskytnout jí 
informace o sociálních dopadech produkce biopaliv.

Pozměňovací návrh 1000
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě zpráv předložených 
členskými státy podle čl. 19 odst. 1 
a sledování a analýzy uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku podá Komise 
každé dva roky zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. První zprávu předloží 
v roce 2012.

3. Na základě zpráv předložených 
členskými státy podle čl. 19 odst. 1 
a sledování a analýzy uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku podá Komise 
každé dva roky zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. První zprávu předloží 
v roce 2012. Nejpozději v červnu 2015 
Komisi předloží Evropskému parlamentu 
předběžnou zprávu, která zohlední zprávy 
předložené členskými státy v souladu 
s článkem 19 a která bude následovat po 
účinné veřejné konzultaci relevantních 
zúčastněných stran. Komise se obzvláště 
zaměří na překážky, které brání dosažení 
dílčích cílů, na náklady vynaložené na 
dosahování stanovených cílů a na přínosy 
pro životní prostředí a dopady na něj, 
včetně úspor emisí CO2; Komise může 
navrhnout nezbytná opravná opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tato směrnice stanoví dlouhodobé cíle (na více než deset let) se zdá být 
příhodné zavést povinnost předložit předběžnou zprávu, která umožní uplatnit v průběhu 
tohoto procesu vhodná zlepšení.

Pozměňovací návrh 1001
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě zpráv předložených 
členskými státy podle čl. 19 odst. 1 
a sledování a analýzy uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku podá Komise 
každé dva roky zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. První zprávu předloží 
v roce 2012.

3. Na základě zpráv předložených 
členskými státy podle čl. 19 odst. 1 
a sledování a analýzy uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku podá Komise 
každý rok zprávu Evropskému parlamentu 
a Radě. První zprávu předloží v roce 2010.

Or. en

Odůvodnění

Rozvoji využívání obnovitelných zdrojů energie v dopravě je třeba věnovat zvýšenou 
pozornost, neboť zvýšení produkce biopaliv může mít nepředvídané sociální 
a environmentální následky. Časné a časté monitorování ze strany Komise je tudíž zásadní.

Pozměňovací návrh 1002
Herbert Reul

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Na základě zpráv předložených 
členskými státy podle čl. 19 odst. 1 
a sledování a analýzy uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku podá Komise 
každé dva roky zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. První zpráva bude 

3. Na základě zpráv předložených 
členskými státy podle čl. 19 odst. 1 
a sledování a analýzy uvedených 
v odstavci 1 tohoto článku podá Komise 
každé tři roky zprávu Evropskému 
parlamentu a Radě. První zpráva bude 
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předložena v roce 2012. předložena v roce 2012.

Or. de

Odůvodnění

Cílem by mělo být méně, nikoli více byrokracie.

Pozměňovací návrh 1003
Jorgo Chatzimarkakis

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. S cílem usnadnit členským státům 
dosahování cílů v oblasti biopaliv zváží 
Komise uplatnění samostatného systému 
obchodování s kredity za biopaliva a další 
biokapaliny. Komise bude také 
monitorovat rozvoj a fungování různých 
vnitrostátních systémů obchodování 
s kredity za biopaliva, které se v členských 
státech uplatňují, s cílem vyhodnotit 
proveditelnost a náklady a přínosy 
stanovení evropského systému 
obchodování s kredity za biopaliva. V roce 
2010 předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu obsahující 
analýzu systému obchodování s kredity za 
biopaliva.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zvážit rozšíření systému záruk původu na biopaliva v samostatném systému 
obchodovatelných kreditů, neboť by to umožnilo větší pružnost, pokud jde o plnění cílů 
v oblasti biopaliv, a zamezilo zbytečnému fyzickému nakládání s biopalivy. Několik členských 
států (Francie, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Spojené království a Finsko) již takový 
systém uplatňuje nebo rozvíjí jakožto součást svého vnitrostátního regulačního rámce 
v oblasti biopaliv. Harmonizovaný systém by mohl členským státům poskytnout větší flexibilitu 
při plnění jejich cílů v oblasti biopaliv, a to nákladově efektivním způsobem.
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Pozměňovací návrh 1004
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve své zprávě Komise zanalyzuje: 5. Ve své zprávě Komise zanalyzuje:

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

b) dopad zvýšené poptávky po biopalivech 
na udržitelnost ve Společenství a ve třetích 
zemích;

b) dopad zvýšené poptávky po biopalivech 
na udržitelnost ve Společenství a ve třetích 
zemích;

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 biopaliv EU na 
dostupnost potravin ve vývozních zemích
a na vývoj cen surovin; zpráva 
o posouzení dopadů se zaměří především 
na země s nízkými příjmy a nedostatečnou 
produkcí potravin a na nejméně rozvinuté 
země, schopnost obyvatel v rozvojových 
zemích získat tyto potraviny a mít k nim 
přístup a širší otázky rozvoje;

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

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

da) dostupnost biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin;
db) dopad politiky EU v oblasti biopaliv 
na změnu přímého a nepřímého využívání 
půdy a její dopady na práva na její 
využívání.

Případně navrhne opravná opatření. Navrhne opravná opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1005
Reino Paasilinna

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve své zprávě Komise zanalyzuje: 5. Ve své zprávě Komise zanalyzuje: 

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

b) dopad zvýšené poptávky po biopalivech 
na udržitelnost ve Společenství a ve třetích 
zemích;

b) dopad zvýšené poptávky po biopalivech 
na udržitelnost ve Společenství a ve třetích 
zemích;

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 biopaliv EU na 
dostupnost potravin ve vývozních zemích, 
zejména v zemích s nízkými příjmy 
a nedostatečnou produkcí potravin a 
v nejméně rozvinutých zemích, schopnost 
obyvatel v rozvojových zemích získat tyto 
potraviny a širší otázky rozvoje; 

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

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

da) dostupnost biopaliv vyrobených 
z odpadů, zbytků, nepotravinářských 
celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin;
db) dopad politiky EU v oblasti biopaliv 
na změnu přímého a nepřímého využívání 
půdy a její dopady na práva na její 
využívání.

Případně navrhne opravná opatření. Případně navrhne opravná opatření.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k nedávnému nárůstu cen potravin je třeba věnovat zvláštní pozornost dopadům 
politiky EU na země s nízkými příjmy a nedostatečnou produkcí potravin a na nejméně 
rozvinuté země. Přezkoumány by měly být i další sociální dopady, jako např. přínosy či 
negativní dopad na zaměstnanost. Zvláštní pozornost si také zaslouží biopaliva druhé 
generace.

Pozměňovací návrh 1006
Lambert van Nistelrooij

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve své zprávě Komise zanalyzuje: 5. Ve své zprávě Komise zanalyzuje:

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) 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;

b) dopad zvýšené poptávky po biopalivech 
na udržitelnost ve Společenství a ve třetích 
zemích;

b) dopad zvýšené poptávky po biopalivech 
na hospodářskou a environmentální 
udržitelnost ve Společenství a ve třetích 
zemích;

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

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

d) dopad zvýšené poptávky po biomase na 
odvětví využívající biomasu;
da) regulaci trhu se zárukami původu, 
včetně systémů předem udělovaných 
povolení;
db) zda je třeba zavést harmonizovaný 
evropský mechanismus pobídek v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie.

Případně navrhne opravná opatření. Případně navrhne opravná opatření.

Or. en
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Pozměňovací návrh 1007
Nikolaos Vakalis

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Ve své zprávě Komise zanalyzuje: 5. Ve své zprávě Komise zanalyzuje: 

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

b) dopad zvýšené poptávky po biopalivech 
na udržitelnost ve Společenství a ve třetích 
zemích;

b) dopad zvýšené poptávky po biopalivech 
na udržitelnost ve Společenství a ve třetích 
zemích;

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

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

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

Případně navrhne opravná opatření. Případně navrhne opravná opatření 
a navrhne, aby byla původní cílová 
hodnota 4 % podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v dopravě navýšena.

Or. en

Odůvodnění

Pro rok 2015 by měl být stanoven nižší cíl, který by byl založen na aktualizovaných údajích 
a na tom, jak se budou biopaliva druhé generace vyvíjet do budoucna. V dalším stadiu by 
potom mohl být cíl zvýšen. Cíl 4 % podílu se odvozuje od zohlednění indikativního směru 
uvedeného v příloze I části B, podle nějž by měly členské státy na konci roku 2014 dosáhnout 
35 % cíle, který pro ně byl stanoven pro rok 2020. Uplatníme-li matematický vzorec uvedený 
v příloze I části B, přičemž zohledníme skutečnost, že biopaliva představovala v roce 2005 
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1 % spotřeby paliv v dopravě, dojdeme k závěru, že cíl pro rok 2015 by měl být stanoven 
přibližně na 4 % (S2005+0,35(S2020–S2005)= 1 + 0,35 (10–1)= 1+3,15=4,15).

Pozměňovací návrh 1008
Mechtild Rothe

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) pokrok, jehož bylo dosaženo při 
zohledňování externích nákladů na 
energii vyrobenou z neobnovitelných 
zdrojů a dopad veřejné podpory 
poskytované výrobě energie;

Or. en

Odůvodnění

Požaduje to již směrnice 2001/77/ES a mělo by to být uvedeno také v této směrnici.

Pozměňovací návrh 1009
Mechtild Rothe

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) dopad zvýšené poptávky po biopalivech 
na udržitelnost ve Společenství a ve třetích 
zemích;

b) hospodářský a environmentální dopad 
zvýšené poptávky po biopalivech a dalších 
biokapalinách na udržitelnost ve 
Společenství a ve třetích zemích;

Or. en
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Pozměňovací návrh 1010
Mechtild Rothe

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

Or. en

Pozměňovací návrh 1011
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) dopad politiky EU v oblasti biopaliv na 
změnu přímého a nepřímého využívání 
půdy a odhad souvisejících emisí uhlíku; 
a

Or. en

Pozměňovací návrh 1012
Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) proveditelnost a přínosy zavedení 
samostatného systému záruk původu pro 
biopaliva a další biokapaliny a vytvoření 
evropského systému obchodování s kredity 
za biopaliva.
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Or. en

Odůvodnění

Je třeba zvážit rozšíření systému záruk původu na biopaliva v samostatném systému 
obchodovatelných kreditů, neboť by to umožnilo větší pružnost, pokud jde o plnění cílů 
v oblasti biopaliv, a zamezilo zbytečnému fyzickému nakládání s biopalivy. Několik členských 
států (Francie, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Spojené království a Finsko) již takový 
systém uplatňuje nebo rozvíjí jakožto součást svého vnitrostátního regulačního rámce 
v oblasti biopaliv. Harmonizovaný systém by mohl členským státům poskytnout větší flexibilitu 
při plnění jejich cílů v oblasti biopaliv, a to nákladově efektivním způsobem.

Pozměňovací návrh 1013
Reino Paasilinna

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vytvoření trhu se zárukami původu, 
včetně systémů předem udělovaných 
povolení;
db) dopad vnitrostátních cílů na 
fungování a integraci trhu s elektřinou 
v EU;
dc) dostupnost obnovitelných paliv, 
technologií a složek rostlin s ohledem na 
cíle stanovené v příloze I;
dd) hospodářské dopady směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Kromě biomasy a biopaliv by zpráva Komise měla přezkoumat i fungování trhu se zárukami 
původu a dopad vnitrostátních cílů v oblasti obnovitelných zdrojů energie na fungování 
a integraci trhu s elektřinou. Komise by dále měla vyhodnotit situaci, pokud jde o cíle 
a pravděpodobnost, že jich bude dosaženo. Vyhodnoceny by také měly být hospodářské 
a environmentální dopady směrnice.



AM\731122CS.doc 87/97 PE409.429v01-00

CS

Pozměňovací návrh 1014
Alejo Vidal-Quadras

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vytvoření trhu se zárukami původu, 
včetně systémů předem udělovaných 
povolení;
db) zda je třeba zavést harmonizovaný 
evropský mechanismus pobídek v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se zpráva Komise nezabývala jen biomasou a biopalivy, ale vyhodnotila také
trhy s energií z obnovitelných zdrojů a další pokroky, jichž je možné dosáhnout s ohledem na 
podněcování rozvoje obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh 1015
Romana Jordan Cizelj

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) otázky udržitelnosti spojené se 
zvyšujícím se využíváním biopaliv 
vyrobených z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových 
vláknovin, lignocelulózových vláknovin 
a řas, zejména pak otázky týkající se 
udržitelného sběru těchto materiálů 
a hierarchie odpadu.

Or. en
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Odůvodnění

V současné době se takzvaná biopaliva druhé generace nacházejí doposud pouze v rané fázi 
výzkumu a jsou vyráběna téměř výhradně jen v pilotních projektech. S nárůstem produkce 
však mohou nastat problémy s udržitelností a může se stát, že bude třeba přijmout rozdílná 
kritéria udržitelnosti pro tato biopaliva.

Pozměňovací návrh 1016
Erna Hennicot-Schoepges

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dopad politiky EU v oblasti biopaliv 
na změnu přímého a nepřímého využívání 
půdy a odhad souvisejících emisí uhlíku;

Or. en

Odůvodnění

Podávání zpráv musí zahrnovat také důkladné posouzení dopadů rostoucí poptávky po 
bioenergii na globální využívání půdy a s tím spojené emise. Bez toho bude nemožné se ujistit, 
zda tato politika skutečně přispívá ke snižování emisí.

Pozměňovací návrh 1017
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) vytváření trhu se zárukami původu, 
včetně systémů předem udělovaných 
povolení.

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité, aby se zpráva Komise nezabývala jen biomasou a biopalivy, ale vyhodnotila také 
trhy s energií z obnovitelných zdrojů a další pokroky, jichž je možné dosáhnout s ohledem na 
podněcování rozvoje obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh 1018
Mechtild Rothe

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) dostupnost biopaliv získaných 
z jakékoli celulózy, hemicelulózy nebo 
ligninu, pocházejících z obnovitelné 
biomasy; a

Or. en

Odůvodnění

Komise by také měla analyzovat dostupnost biopaliv z celulózy.

Pozměňovací návrh 1019
Gunnar Hökmark

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) zda je třeba zavést harmonizovaný 
evropský mechanismus pobídek v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité, aby se zpráva Komise nezabývala jen biomasou a biopalivy, ale vyhodnotila také 
trhy s energií z obnovitelných zdrojů a další pokroky, jichž je možné dosáhnout s ohledem na 
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podněcování rozvoje obnovitelných zdrojů na vnitřním trhu s elektřinou.

Pozměňovací návrh 1020
Mechtild Rothe

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) dopad na změnu v nepřímém 
využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 1021
Jorgo Chatzimarkakis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případně navrhne opravná opatření. Případně navrhne opravná opatření nebo 
Evropskému parlamentu a Radě předloží 
vhodný legislativní návrh.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zvážit rozšíření systému záruk původu na biopaliva v samostatném systému 
obchodovatelných kreditů, neboť by to umožnilo větší pružnost, pokud jde o plnění cílů 
v oblasti biopaliv, a zamezilo zbytečnému fyzickému nakládání s biopalivy. Několik členských 
států (Francie, Německo, Nizozemsko, Španělsko, Spojené království a Finsko) již takový 
systém uplatňuje nebo rozvíjí jakožto součást svého vnitrostátního regulačního rámce 
v oblasti biopaliv. Harmonizovaný systém by mohl členským státům poskytnout větší flexibilitu 
při plnění jejich cílů v oblasti biopaliv, a to nákladově efektivním způsobem.
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Pozměňovací návrh 1022
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případně navrhne opravná opatření. Vyjdou-li najevo jakékoli negativní 
environmentální nebo sociální dopady,
navrhne do dvou měsíců opravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 1023
Dorette Corbey

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 uvedený 
v písmenu c), Komise plnění cíle okamžitě 
pozastaví. Komise po konzultaci 
s Organizací OSN pro výživu 
a zemědělství zveřejní sdělení, ve kterém 
stanoví zvláštní podmínky pro pozastavení 
plnění cíle.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že výroba potravin má přednost před výrobou biopaliv.
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Pozměňovací návrh 1024
Britta Thomsen, Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ve svých zprávách Komise dále 
vyhodnotí politiky, které byly uplatňovány 
v těch členských státech, ve kterých 
existuje potenciál pro využívání 
pobřežního větru, a především stanoví, zda 
tyto státy:
a) zřídily jediný správní orgán odpovědný 
za vyřizování žádostí o schválení, 
osvědčení a licence pro zařízení na výrobu 
energie z pobřežního větru a poskytování 
pomoci žadatelům;
b) definovaly, do jaké míry musí 
dlouhodobé a strategické plánování 
rozvoje rozvodné sítě počítat s velkými 
dodávkami elektřiny ze zařízení na výrobu 
energie z pobřežního větru;
c) vytvořily nástroje mořského územního 
plánování s cílem vybrat nejvhodnější 
umístění.
Případně navrhne další legislativu s cílem 
zajistit včasné zavedení těchto zařízení na 
výrobu energie z pobřežního větru.

Or. en

Odůvodnění

Mořské větrné elektrárny by mohly pokrývat více než 4 % celkové spotřeby elektřiny v EU 
v roce 2020 (v závislosti na dopadech opatření na zvýšení energetické účinnosti). Jak uvádí 
sdělení Komise nazvané „Podíl obnovitelných zdrojů energie v EU“ (KOM(2004)366 
v konečném znění), aby byla rozvoji energie získávané z pobřežního větru zaručena právní 
jistota, je třeba, aby vlády zavedly právní režimy a urychlené postupy pro poskytování svolení 
se zaváděním příslušných zařízení. Úkolem politiky v oblasti využívání pobřežního větru bude 
posílit nezbytnou infrastrukturu pro elektrickou rozvodnou síť.
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Pozměňovací návrh 1025
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ve svých zprávách Komise dále 
vyhodnotí politiky, které byly uplatňovány 
v těch členských státech, ve kterých 
existuje potenciál pro využívání 
pobřežního větru, a především stanoví, zda 
tyto státy:
a) zřídily jediný správní orgán odpovědný 
za vyřizování žádostí o schválení, 
osvědčení a licence pro zařízení na výrobu 
energie z pobřežního větru a poskytování 
pomoci žadatelům;
b) definovaly, do jaké míry musí 
dlouhodobé a strategické plánování 
rozvoje rozvodné sítě počítat s velkými 
dodávkami elektřiny ze zařízení na výrobu 
energie z pobřežního větru;
c) vytvořily nástroje mořského územního 
plánování s cílem vybrat nejvhodnější 
umístění.
Případně navrhne další legislativu s cílem 
zajisti včasné zavedení těchto zařízení na 
výrobu energie z pobřežního větru.

Or. en

Odůvodnění

Pobřežní větrné elektrárny by mohly pokrývat více než 4 % celkové spotřeby elektřiny v EU 
v roce 2020. Aby byla rozvoji energie získávané z pobřežního větru zaručena právní jistota, 
musí vlády zavést právní režimy a urychlené postupy pro poskytování svolení se zaváděním 
příslušných zařízení. V souladu s závazkem Komise „systematicky vyhodnocovat překážky 
a námitky, které mohou bránit rozvoji využívání pobřežního větru, environmentální 
požadavky, které je třeba splnit, a (…) vytvořit obecné pokyny určené členským státům, 
přičemž případně předloží legislativní návrhy“, musí EU posílit nezbytnou infrastrukturu pro 
elektrickou rozvodnou síť.
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Pozměňovací návrh 1026
Mechtild Rothe

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Komise provozuje internetové stránky, 
které jsou nástrojem poskytujícím 
aktualizované informace o vnitrostátních 
či regionálních režimech podpory 
obnovitelných zdrojů energie v členských 
státech a o veškerých změnách, které 
v nich byly učiněny. Komise aktualizuje 
příslušné internetové stránky na základě 
zpráv členských států uvedených v čl. 19 
odst. 1a (nový), a to nejpozději čtyři týdny 
po předložení dané zprávy.

Or. en

Odůvodnění

V současnosti je obtížné získat aktualizované informace o změnách legislativy, politik 
a úrovně podpory týkajících se obnovitelných zdrojů energie v různých členských státech. 
Specifický internetový zdroj informací věnovaný těmto otázkám by napomohl šíření informací, 
a tudíž podpořil MSP při rozšiřování jejich aktivit za hranice státu, v němž mají sídlo.

Pozměňovací návrh 1027
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. Nejpozději 31. prosince 2018 zveřejní 
Komise plán pro obnovitelné zdroje 
energie pro období po roce 2020 společně 
s nezbytnými legislativními návrhy. Tento 
plán může vyhodnotit, zda je třeba 
navrhnout harmonizovaný evropský režim 
podpory pro obnovitelné energie, přičemž 
zohlední:
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a) liberalizaci trhů s elektřinou v celé EU,
b) překážky bránící rozvoji obnovitelných 
zdrojů energie v každém členském státu,
c) úroveň podpory, kterou obdržely jiné 
technologie výroby elektřiny, především 
jaderná a uhelná energetika,
d) úroveň harmonizace přístupu do 
rozvodné sítě, správní a plánovací 
postupy.

Or. en

Odůvodnění

EU by měla plánovat rozvoj obnovitelných zdrojů energie i po roce 2020. Plán na období po 
roce 2020 by se měl zabývat mimo jiné i možností harmonizovat podpůrné mechanismy, 
společně s dalšími významnými náležitostmi. V současnosti by jakýkoli krok směřující 
k harmonizaci podpůrného mechanismu pro energii získávanou z obnovitelných zdrojů v celé 
EU ohrozil evropské vedoucí postavení v oblasti obnovitelných zdrojů energie. Změny rámce, 
a především změny základního rámce úspěšně fungujícího systému, způsobují nejistotu 
u investorů.

Pozměňovací návrh 1028
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Ve svých zprávách Komise dále 
vyhodnotí politiky, které byly uplatňovány 
v těch členských státech, ve kterých 
existuje potenciál pro využívání 
pobřežního větru, a především stanoví, zda 
tyto státy:
a) zřídily jediný správní orgán odpovědný 
za vyřizování žádostí o schválení, 
osvědčení a licence pro zařízení na výrobu 
energie z pobřežního větru a poskytování 
pomoci žadatelům;
b) definovaly, do jaké míry musí 
dlouhodobé a strategické plánování 
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rozvoje rozvodné sítě počítat s velkými 
dodávkami elektřiny ze zařízení na výrobu 
energie z pobřežního větru;
c) vytvořily nástroje mořského územního 
plánování s cílem vybrat nejvhodnější 
umístění.
Případně navrhne další legislativu s cílem 
zajistit včasné zavedení těchto zařízení na 
výrobu energie z pobřežního větru.

Or. en

Odůvodnění

Aby byla rozvoji energie získávané z pobřežního větru zaručena právní jistota, je třeba, aby 
vlády zavedly právní režimy a urychlené postupy pro poskytování svolení se zaváděním 
příslušných zařízení. Úkolem politiky EU v oblasti využívání pobřežního větru bude posílit 
nezbytnou infrastrukturu pro elektrickou rozvodnou síť. Komise navíc uvádí, že bude 
„systematicky vyhodnocovat překážky a námitky, které mohou bránit rozvoji využívání 
pobřežního větru a vytvoří obecné pokyny určené členským státům, přičemž případně předloží 
legislativní návrhy“.

Pozměňovací návrh 1029
Werner Langen

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do 31. 
března 2010. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění a srovnávací tabulku mezi 
těmito předpisy a touto směrnicí.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní 
a správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí v průběhu 24 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost.
Neprodleně sdělí Komisi jejich znění 
a srovnávací tabulku mezi těmito předpisy 
a touto směrnicí.

Or. de

Odůvodnění

Navrhovaná lhůta je příliš krátká.
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