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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Změna klimatu má nejničivější dopady v rozvojovém světě a předpokládá se, že způsobí 
lidstvu a planetě ještě větší škody. Naprostou nezbytností je snížení emisí skleníkových plynů.
V roce 2007 se EU zavázala snížit emise do roku 2020 nejméně o 20 % ve srovnání s rokem 
1990. K tomuto snížení by mohlo značně přispět větší využívání obnovitelné energie. Byl 
stanoven cíl, aby do roku 2020 pocházelo 10 % energie používané v odvětví dopravy 
z obnovitelných zdrojů. Zároveň byl stanoven i cíl snížit do roku 2020 emise skleníkových 
plynů z paliv během jejich životního cyklu o 6 %. Oba cíle jsou pro všechny členské státy 
závazné.

Tyto cíle, společně s dotacemi, vedly k rychlému nárůstu výroby a používání biopaliv.
Ukazuje se, že z mnoha důvodů je tento nárůst nyní spíše hrozbou než příslibem pro 
rozvojový svět.

Zaprvé, biopaliva obvykle přináší mnohem menší snížení emisí skleníkových plynů, než se 
předpokládalo. Jedním z důvodů je, že kácejí-li se lesy, aby uvolnily prostor pro výrobu 
biomasy na biopaliva nebo pro přemístění produkce potravin, zásoby uhlíku se ztrácejí: jde o 
emise v souvislosti se změnou ve využívání půdy nebo nepřímou změnou ve využívání půdy.
Emise spojené s nepřímou změnou ve využívání půdy se nyní nezapočítávají do množství 
emisí skleníkových plynů z biopaliv pro účely cílů a dotací v EU. Emise vznikají i 
v souvislosti s výrobou hnojiv, se sklizní biomasy, s přeměnou biomasy na biopaliva a 
s veškerou s tím související dopravou. „Obnovitelný“ neznamená v případě biopaliv nutně 
ohleduplný k životnímu prostředí a ke klimatu. Skutečný účel podpory využívání biopaliv se 
někdy naprosto vytrácí.

Zadruhé, přeměna potravinářských plodin, jako je kukuřice a pšenice, na palivo snižuje 
dostupnost potravin. Existuje problém „potraviny nebo palivo“ a tento problém nezmizí, 
jestliže budou biopaliva místo toho vyráběna z nepotravinářských plodin nebo 
z vypěstovaného dřeva. Téměř veškerá používaná biomasa pochází z půdy, která by mohla 
být místo toho využívána pro výrobu potravin, takže soutěž pokračuje.

Na tento problém upozornila dramatická potravinová krize v roce 2008 a nestálé a poměrně 
vysoké ceny potravin i v době po této krizi. Obecně se uznává, že politika EU v oblasti 
biopaliv hraje určitou úlohu, ale její význam je důrazně popírán. Evropská komise tvrdí, že 
dopad podpory biopaliv ze strany EU na ceny potravin je velmi malý1. Obraz, který se 
objevuje v souvislosti s hodnocením výzkumů a který vyplývá z některých prohlášení velkých 
mezinárodních organizací, již není tak povzbudivý2.
                                               
1 SWD(2013) 102, Pracovní dokument útvarů Komise připojený k nedávno zveřejněné zprávě o pokroku v 
oblasti obnovitelných energií, s. 22-24.
2 Viz například studie Production and use of biofuels in developing countries (Výroba a využívání biopaliv 
v rozvojových zemích), kterou zadal Evropský parlament v roce 2009, Price Volatility in Food and Agricultural 
Markets: Policy Responses (Kolísání cen potravin a zemědělské trhy: politická opatření), FAO, IFAD, MMF, 
OECD, UNCTAD, WFP, Světová banka, WTO, IFPRI a UN HLTF, 2. června 2011 (v doporučení 6 na straně 27 
se doporučuje zrušení dotací a závazných cílů (příkazů) týkajících se výroby a spotřeby biopaliv), Q & A: What 
are the impacts of agrofuels on the right to food? (Otázky a odpovědi: Jaké dopady mají agropaliva na právo na 
potraviny?) na internetové stránce zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny a ActionAid: Adding Fuel 
to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing countries (Přiléváme olej do plamene: 
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Zatřetí, zahájení výroby biomasy na biopaliva nevede jen k emisím souvisejícím se změnou 
ve využívání půdy a s nepřímou změnou ve využívání půdy a k soutěžení s výrobou potravin, 
ale někdy znamená i zbavení práv na užívání půdy, na níž jsou lidé závislí se svým 
živobytím. Zemědělci v rozvojových zemích obvykle nemají žádné vlastnické právo k půdě, 
na níž pěstují plodiny nebo pasou svůj dobytek. Obchody dojednané zahraničními 
společnostmi se státy, které vystupují jako oficiální vlastníci, nebo s místními představiteli, 
kteří jsou vedeni jinými zájmy, než místní komunity, mohou vyústit v rychlé zábory půdy a 
k následnému nucenému vystěhování chudých lidí z jejich půdy1.

Investory, kteří chtějí zavádět výrobu biomasy, obvykle příliš nepřitahují takzvané okrajové 
pozemky. Živobytí místních obyvatel může být velmi vážně narušeno i v případě, že se 
výroba biomasy soustředí na takových pozemcích. Plantáže mohou spotřebovávat vzácné 
zdroje vody a používání hnojiv může vést k vážnému znečištění. Může být znemožněn sběr 
dřeva, stavebního materiálu a rostlin využívaných jako potraviny nebo léčiva. Služby 
ekosystému mohou být ztraceny a odlesnění může přispět ke globální změně klimatu, ale 
může změnit i místní klima.

Nevládní organizace hlásí, že k záborům půdy ve velkém měřítku dochází v subsaharské 
Africe, a v databázi zvané Matrix2 uvádí dokumentaci. Komise nebere tuto databázi v potaz 
jako nespolehlivou, ale jen málo se snaží důkladněji nahlédnout do toho, co se v současné 
době děje.

Revize směrnice o obnovitelné energii a směrnice o jakosti paliv musí zajistit, aby politika 
EU v oblasti biopaliv:

- neohrožovala bezpečnost potravin, ale plně respektovala právo lidí na potraviny,
- nevedla k ničení živobytí zranitelných skupin obyvatel tím, že je bude zbavovat práv 

na užívání půdy, ani jiným způsobem,
- dodržovala výše uvedené požadavky a podporovala výrobu a používání jen takových 

biopaliv, která účinně snižují emise skleníkových plynů.

Výbor pro rozvoj se přirozeně soustředí na dva první body. Pozměňovací návrhy v tomto 
návrhu stanoviska by měly napomoci řešení problému „potraviny nebo palivo“ a problému 
s právy na užívání půdy. Tyto pozměňovací návrhy podporují stanoviska, která zaujímá 
Evropský parlament v příslušných usneseních3. Pro Výbor pro životní prostředí je klíčovou 
problematikou produkce skleníkových plynů, jíž se široce zabýval ve svém návrhu zprávy.

                                                                                                                                                  
Skutečný dopad politiky EU v oblasti biopaliv na rozvojové země), březen 2013, s. 5.
1 Ve studii Impact of EU bioenergy policy on developing countries (Dopad politiky EU v oblasti bioenergií na 
rozvojové země), vypracované pro Výbor pro rozvoj EP v roce 2012, se na straně 10 uvádí jako problematické 
země v této souvislosti Kamerun a Ghana.
2 Viz například GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing communities 
and starving the planet (Zabírání půdy kvůli biopalivům musí skončit: Politiky EU v oblasti biopaliv vysídlují 
společenství a vyhladoví planetu), únor 2013.
3 Mimo jiné i v přijatých textech, P7_TA(2011)0320, Zvyšování dopadu rozvojové politiky EU, 5. července 
2011, bod 67; P7_TA(2011)0430, Konference o udržitelném rozvoji Rio+20, 29. září 2011, body 51 a 55, 
P7_TA(2012)0399, Zpráva EU o soudržnosti politik ve prospěch rozvoje za rok 2011, 25. října 2012, body 74 
a 77 a P7_TA(2012)0238, Spolupráce s partnery za našimi hranicemi v oblasti energetické politiky, 12. června 
2012, body 86 a 87.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Je nezbytně nutné snížit spotřebu 
energie v odvětví dopravy, protože 
procentního cíle pro energii z 
obnovitelných zdrojů bude pravděpodobně 
stále těžší dosáhnout udržitelným 
způsobem, pokud celková poptávka po 
energii v dopravě i nadále poroste. 
Dalšími metodami, které mají členské 
státy ke splnění tohoto cíle k dispozici, je 
využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie a přimíchávání biopaliv 
způsobujících nulové či malé nepřímé 
změny ve využívání půdy.

Odůvodnění

Na nutnost snížit spotřebu energie v odvětví dopravy a zvýšit energetickou účinnost se 
upozorňovalo již ve stávající směrnici o obnovitelných zdrojích energie. Tento pozměňovací 
návrh to znovu připomíná a zdůrazňuje význam rozvoje elektřiny z obnovitelných zdrojů i 
pokročilých biopaliv, která Unii a členským státům umožní snížit uhlíkovou stopu v oblasti 
dopravy.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem k cílům Unie v podobě 
dalšího snižování emisí skleníkových 
plynů a ke značnému podílu, jímž k těmto 
emisím přispívá silniční doprava, požaduje 
se v čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES o 
jakosti benzinu a motorové nafty a o změně 

(2) Vzhledem k cílům Unie v podobě 
dalšího snižování emisí skleníkových 
plynů a ke značnému podílu, jímž k těmto 
emisím přispívá silniční doprava, požaduje 
se v čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES o 
jakosti benzinu a motorové nafty a o změně 
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směrnice Rady 93/12/EHS, aby dodavatelé 
paliv do 31. prosince 2020 snížili nejméně 
o 6 % emise skleníkových plynů během 
životního cyklu na jednotku energie 
(„intenzitu skleníkových plynů“) z paliv 
používaných v Unii silničními vozidly, 
nesilničními stroji, zemědělskými a 
lesnickými traktory a rekreačními plavidly, 
pokud se neplaví po moři. Přimíchávání 
biopaliv je jednou z metod, jimiž disponují 
dodavatelé fosilních paliv ke snížení 
intenzity skleníkových plynů z dodávaných 
fosilních paliv.

směrnice Rady 93/12/EHS, aby dodavatelé 
paliv do 31. prosince 2020 snížili nejméně 
o 6 % emise skleníkových plynů během 
životního cyklu na jednotku energie 
(„intenzitu skleníkových plynů“) z paliv 
používaných v Unii silničními vozidly, 
nesilničními stroji, zemědělskými a 
lesnickými traktory a rekreačními plavidly, 
pokud se neplaví po moři. Přimíchávání 
biopaliv produkujících nulové či nízké 
přímé a nepřímé emise skleníkových 
plynů je jednou z metod, jimiž disponují 
dodavatelé fosilních paliv ke snížení 
intenzity skleníkových plynů z dodávaných 
fosilních paliv.

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Převážná většina rozsáhlých investic 
v oblasti nákupu pozemků probíhá v 
rozvojových zemích. Z těchto zemí je 
přednostním cílem investic subsaharská 
Afrika, zejména pokud jde o pěstování 
zemědělských surovin určených k výrobě 
biopaliv. Odhaduje se, že mezi roky 2009 a 
2013 zde evropské podniky zakoupily na 
šest milionů hektarů půdy za účelem 
pěstování energetických zemědělských 
plodin určených na vývoz. 

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
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a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv je 
pravděpodobné, že emise skleníkových 
plynů spojené s nepřímou změnou ve 
využívání půdy jsou značné a mohly by 
negovat některé nebo veškeré úspory 
skleníkových plynů z jednotlivých 
biopaliv. Očekává se totiž, že téměř celá 
výroba biopaliv bude v roce 2020 pocházet 
z plodin pěstovaných na půdě, která by se 
mohla využít k uspokojení poptávky trhů s 
potravinami a krmivy. Pro snížení těchto 
emisí je třeba náležitě rozlišovat mezi 
skupinami plodin, například olejninami, 
obilovinami, cukronosnými plodinami a 
jinými plodinami obsahujícími škrob.

a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv jsou
emise skleníkových plynů spojené s 
nepřímou změnou ve využívání půdy 
značné a mohly by negovat některé nebo 
veškeré úspory skleníkových plynů z 
jednotlivých biopaliv. Očekává se totiž, že 
téměř celá výroba biopaliv bude v roce 
2020 pocházet z plodin pěstovaných na 
půdě, která by se mohla využít k 
uspokojení poptávky trhů s potravinami a 
krmivy. Je tedy nezbytné zohlednit 
nepřímé změny ve využívání půdy, aby se 
zajistilo, že těmito potenciálními zdroji 
emisí nebude zpochybněno plnění cílů
politiky Unie v oblasti obnovitelných 
energií a emisí skleníkových plynů. Pro 
omezení nepřímých změn ve využívání 
půdy a jejího zabírání je proto třeba 
rozlišovat mezi energetickými plodinami 
pěstovanými na půdě (olejninami, 
obilovinami, cukronosnými plodinami a 
jinými plodinami obsahujícími škrob) na 
jedné straně a biopalivy, k jejichž výrobě 
není využívána půda, na straně druhé. 
Kromě toho zvýšené používání biopaliv 
vyráběných z potravinářských plodin 
přispívá ke kolísání cen potravin a může 
mít značné negativní sociální dopady na 
život lidí a schopnost prosazovat lidská 
práva včetně práva na potravu nebo 
přístup k půdě pro místní komunity žijící v 
chudobě v zemích mimo Unii. Pro snížení 
těchto emisí a omezení uvedených 
negativních sociálních dopadů je třeba se 
zaměřit zejména na snížení plánovaného 
využívání biopaliv pěstovaných na půdě.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Nepřímé dopady změny ve využívání 
půdy mají kromě environmentálních 
rovněž sociální dopady a představují další 
tlak na využívání půdy, zejména v 
rozvojových zemích, jež má negativní 
dopady na zabezpečení potravin pro 
místní obyvatelstvo, zejména ženy.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv. 
Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů a řas, zajišťují vysoké 
úspory skleníkových plynů při malém 
riziku způsobení nepřímé změny ve 
využívání půdy a neucházejí se přímo o 
zemědělskou půdu určenou pro trhy s 
potravinami a krmivy. Proto je třeba 
povzbudit větší výrobu těchto moderních 
biopaliv, neboť ta nejsou v současné době 
komerčně dostupná ve velkých 
množstvích, částečně v důsledku soutěže o 
veřejné subvence s etablovanými 
technologiemi výroby biopaliv z 
potravinářských plodin. Další pobídky by 
se být zajištěny zvýšením podílu 
moderních biopaliv na 10% cíli pro 
dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům 
konvenčním. V této souvislosti by se měla 
podporovat pouze moderní biopaliva s 
nízkými odhadovanými dopady na 
nepřímou změnu ve využívání půdy a s 
vysokými celkovými úsporami 
skleníkových plynů jakožto součást 
politického rámce pro energii z 

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv. 
Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů a řas, zajišťují vysoké 
úspory skleníkových plynů při malém 
riziku způsobení nepřímé změny ve 
využívání půdy a neucházejí se přímo o 
zemědělskou půdu určenou pro trhy s 
potravinami a krmivy. Proto je třeba 
povzbudit větší výrobu těchto moderních 
biopaliv, neboť ta nejsou v současné době 
komerčně dostupná ve velkých 
množstvích, částečně v důsledku soutěže o 
veřejné subvence s etablovanými 
technologiemi výroby biopaliv z 
potravinářských plodin. Další pobídky by 
se být zajištěny zvýšením podílu 
moderních biopaliv na 10% cíli pro 
dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům 
konvenčním. V této souvislosti by se měla 
podporovat pouze moderní biopaliva, která 
splňují kritéria udržitelnosti, neucházejí 
se o půdu určenou k produkci potravin, 
vodní či jiné zdroje a nemají žádné 
odhadované dopady na nepřímou změnu 
ve využívání půdy, a s vysokými 
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obnovitelných zdrojů po roce 2020. celkovými úsporami skleníkových plynů 
jakožto součást politického rámce pro 
energii z obnovitelných zdrojů po roce 
2020.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) K zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti průmyslových 
odvětví založených na biopalivech a v 
souladu se sdělením z roku 2012 „Inovace 
pro udržitelný růst: biohospodářství pro 
Evropu“ a Plánem pro Evropu účinněji 
využívající zdroje, jež podporují 
integrované a diverzifikované biorafinerie 
po celé Evropě, měly by se stanovit 
zvýšené pobídky podle směrnice 
2009/28/ES tak, aby se upřednostnilo 
využívání vstupních surovin na bázi 
biomasy, jež nemají vysokou ekonomickou 
hodnotu pro jiná využití než pro biopaliva.

K zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti průmyslových 
odvětví založených na biopalivech a v 
souladu se sdělením z roku 2012 „Inovace 
pro udržitelný růst: biohospodářství pro 
Evropu“ a Plánem pro Evropu účinněji 
využívající zdroje, jež podporují 
integrované a diverzifikované biorafinerie 
po celé Evropě, měly by se stanovit 
zvýšené pobídky podle směrnice 
2009/28/ES tak, aby se upřednostnilo 
využívání vstupních surovin na bázi 
biomasy, jež nemají vysokou ekonomickou 
hodnotu pro jiná využití než pro biopaliva 
využívající odpadní materiály výlučně k 
energetickým účelům na základě 
hierarchie nakládání s odpady podle 
článku 4 směrnice 2008/98/ES a 
nepředstavují konkurenci pro využívání 
pozemků a vody tak, aby bylo zachováno 
právo na půdu a na obživu a aby 
nedocházelo ke zmenšování organické 
hmoty s negativními environmentálními 
důsledky pro místní ekosystémy.

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7 a) Využívání zdrojů biomasy je spojeno 
se značnými alternativními náklady, které 
vznikají v důsledku zničení nebo ztráty 
služeb ekosystému. Členské státy by 
neměly dotovat ani umožňovat takové 
energetické využití vstupních surovin, 
které by svou odlišností od stávajícího 
využití způsobilo negativní dopad na 
pozemková práva, práva na potraviny, 
biologickou rozmanitost, půdu nebo 
celkovou uhlíkovou bilanci. Opatření by 
rovněž měla zajistit řetězové využití 
biomasy, spolu se zárukami, že zdroje 
nebudou převáděny z využití s vysokou 
přidanou hodnotou pro společnost na 
energetické využití s nízkou hodnotou.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro přípravu přechodu na moderní 
biopaliva a minimalizaci celkových 
dopadů nepřímé změny ve využívání půdy 
v období do roku 2020 je třeba omezit 
množství biopaliv a biokapalin 
získávaných z potravinářských plodin 
uvedených v části A přílohy VIII směrnice 
2009/28/ES a části A přílohy V směrnice 
98/70/ES, jež lze započítat do cílů 
stanovených ve směrnici 2009/28/ES. Bez 
omezení celkového využití těchto biopaliv 
by se podíl biopaliv a biokapalin 
vyrobených z obilovin a jiných plodin
bohatých na škrob, z cukronosných plodin 
a z olejnin, jež lze započítat do cílů 
směrnice 2009/28/ES, měl omezit na podíl 
těchto biopaliv a biokapalin 
spotřebovaných v roce 2011.

(9) Pro minimalizaci negativních dopadů 
na pozemková práva a spekulace s půdou, 
na práva na potraviny a ceny 
potravinových komodit, biologickou 
rozmanitost, půdu a celkových dopadů 
nepřímé změny ve využívání půdy v 
období do roku 2020 je třeba omezit 
množství biopaliv a biokapalin 
získávaných z potravinářských a jiných 
energetických plodin uvedených v části A 
přílohy VIII směrnice 2009/28/ES a části A 
přílohy V směrnice 98/70/ES. 



AD\941111CS.doc 11/26 PE510.683v02-00

CS

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Pozornost je třeba věnovat větším 
problémům s dosahováním podstatného 
snížení emisí skleníkových plynů při 
využívání biopaliv, než jaké byly 
očekávány, stejně jako znepokojivým 
známkám toho, že rozšiřování výroby 
biopaliv ohrožuje bezpečnost potravin a 
práva zranitelných obyvatel v rozvojových 
zemích na užívání půdy. Použitelnost cíle 
10 % podílu energie z obnovitelných 
zdrojů stanoveného ve směrnici 
2009/28/ES by tak měla záviset na 
možnosti dosáhnout podstatného snížení 
emisí skleníkových plynů a vyhnout se 
negativním dopadům na bezpečnost 
potravin a na práva na užívání půdy. 

Odůvodnění

Desetiprocentní cíl by neměl být přísně prosazován, nepřispívá-li k účinnému snížení emisí 
skleníkových plynů. Neměl by mít ani přednost před bezpečností potravin a respektováním 
práv zranitelných obyvatel na užívání půdy.

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Odhadované emise vyplývající 
z nepřímé změny ve využívání půdy by se
měly zahrnout do vykazování emisí 
skleníkových plynů z biopaliv podle 
směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES. 
Biopalivům vyráběným ze vstupních 
surovin, jež nevedou k další poptávce po 

(11) V zájmu zajištění smysluplného a 
efektivního dosažení cílů Unie v oblasti 
úspor emisí skleníkových plynů a biopaliv 
je třeba při výpočtu úspor emisí 
skleníkových plynů požadovaných podle 
kritérií udržitelnosti stanovených ve 
směrnici 2009/28/ES a směrnici 98/70/ES 
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půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor.

zohledňovat emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy. Emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy by se rovněž měly započítat do cíle 
stanoveného v čl. 7a odst. 2, aby se 
zajistily pobídky pro výrobu biopaliv 
s malým dopadem nepřímé změny ve 
využívání půdy. Biopalivům vyráběným ze 
vstupních surovin, jež nevedou k další 
poptávce po půdě, například biopalivům 
z odpadových vstupních surovin a zbytků, 
by se měl za předpokladu, že splňují 
příslušné normy udržitelnosti, přidělit 
nulový emisní faktor.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11 a) Využívání půdy k pěstování 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv by 
nemělo vést k vysídlení místních a 
domorodých společenství, a proto by měla 
být v Unii a ve třetích zemích zavedena 
zvláštní opatření na ochranu půdy, aby se 
tomuto jevu zabránilo. Za udržitelná by 
měla být považována pouze taková 
biopaliva a biokapaliny, jejichž výroba 
neomezuje práva místních a domorodých 
společenství.

Odůvodnění

Existují dostatečné důkazy o tom, že biopaliva mají negativní sociální dopad na pozemková 
práva a práva na potraviny, zejména pokud se týká žen v rozvojových zemích. Je nezbytné 
zabránit vysídlování místních a domorodých společenství za účelem zakládání plantáží pro 
výrobu biopaliv.
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Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Cílů této směrnice, totiž zajištění
jednotného trhu s palivy pro silniční 
dopravu a nesilniční pojízdné stroje
a zajištění dodržování minimální úrovně 
ochrany životního prostředí v důsledku 
používání těchto paliv, nemůže být 
uspokojivě dosaženo na úrovni členských 
států, a proto jich může být lépe dosaženo 
na úrovni Unie. Unie tedy může přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v článku 5 Smlouvy o 
fungování Evropské unie. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou 
v uvedeném článku nepřekračuje tato 
směrnice rámec toho, co je nezbytné pro 
dosažení těchto cílů.

(15) Cíle této směrnice by měly zajistit 
jednotný trh s palivy pro odvětví dopravy a
zajištění dodržování minimální úrovně 
ochrany životního prostředí a vyloučení 
negativních dopadů na bezpečnost 
potravin a na práva na užívání půdy 
v souvislosti s výrobou a používáním 
těchto paliv. Protože těchto cílů nemůže 
být uspokojivě dosaženo na úrovni 
členských států, ale může jich být lépe 
dosaženo na úrovni Unie, může Unie 
přijmout opatření v souladu se zásadou 
subsidiarity stanovenou v článku 5 
Smlouvy o fungování Evropské unie. 
V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku 
nepřekračuje tato směrnice rámec toho, co 
je nezbytné pro dosažení těchto cílů.

Odůvodnění

Popis cílů směrnice by měl být uzpůsoben tak, aby odrážel i pozměňovací návrhy ke směrnici.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15 a) Veřejné pobídky v oblasti biopaliv 
vnáší na trhy s komoditami značnou 
dodatečnou poptávku, a mají proto 
podstatný vliv na ceny na mezinárodních 
trzích i na domácích trzích v zemích, jež 
jsou čistými dovozci potravin. To vyvolává 
vážné obavy zejména s ohledem na chudé 
obyvatelstvo, které utratí značnou část 
příjmu své domácnosti za potraviny. 
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Politika EU v oblasti biopaliv tak zjevně 
upřednostňuje odvětvové modely 
zemědělské velkovýroby, z nichž má místní 
obyvatelstvo zřejmě jen omezený 
prospěch.

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 98/70/ES 
Čl. 7 a – odst. 2 – poslední pododstavec (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 2 se za písmeno c) vkládá 
nový pododstavec, který zní:
„Členské státy zajistí, aby maximální 
podíl energie z biopaliv vyráběných z 
obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
nebo plodin určených přímo pro výrobu 
energie pro účely dosažení cíle uvedeného 
v prvním pododstavci nepřesáhl v roce 
2020 množství odpovídající 5 % 
(odhadovaný podíl na konci roku 2011) 
konečné spotřeby energie v dopravě.“

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 b – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se nový odstavec, který zní: 
„5a. Biopaliva zohledněná za účelem 
odstavce 1 nesmí být produkována na 
půdách v Unii nebo ve třetích zemích, u 
nichž byla popřena nebo narušena 
zákonná nebo kolektivní zvyková 
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pozemková práva nebo u nichž nebyl k 
tomu dán předchozí svobodný souhlas se 
znalostí věci a za účasti institucí 
zastupujících místní obyvatelstvo.“

Pozměňovací návrh 17

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b b (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 b – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) Vkládá se nový odstavec, který zní:
„5b. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyráběny z odpadů, pokud před jejich 
využitím pro energetické účely není 
nezávisle ověřen jejich soulad s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady, konkrétně 
předcházením vzniku, přípravou k 
opětovnému použití a recyklací, jak je 
uvedena ve směrnici 2008/98/ES.“

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. -a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 d – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Pro účely uvedené v článku 7a a čl. 7b 
odst. 2 se emise skleníkových plynů 
vznikající během životního cyklu biopaliv 
vypočítají tímto způsobem:
a) řasy; pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby stanovena v příloze IV části 
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A nebo B a pokud se hodnota el pro tato 
biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná v 
souladu s přílohou IV částí C bodem 7 
rovná nule nebo je nižší než nula a pokud 
jsou odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy v 
souladu s přílohou V částí B nulové, 
použitím této standardní hodnoty;
b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v příloze IV 
části C plus odhady emisí vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy 
stanovené v příloze V;
c) použitím hodnoty vypočítané jako 
součet činitelů ve vzorci uvedeném v 
příloze IV části C bodě 1, kde pro některé 
činitele mohou být použity rozložené 
standardní hodnoty v příloze IV části D
nebo E, a pro všechny ostatní činitele 
skutečné hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v příloze IV části C, s 
připočtením odhadovaných hodnot emisí z 
nepřímých změn ve využívání půdy 
uvedených v příloze V.“

Odůvodnění

Přizpůsobení metodě výpočtu s cílem zohlednit odhady nepřímé změny ve využívání půdy 
v souladu s nedávno předloženým návrhem přílohy V směrnice o jakosti benzinu a motorové 
nafty.

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 „Pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v prvním pododstavci nesmí být 
maximální společný příspěvek z biopaliv a 
biokapalin vyráběných z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob, cukronosných 

„Pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v prvním pododstavci nesmí být 
maximální společný příspěvek z biopaliv a 
biokapalin z obilovin a jiných plodin 
bohatých na škrob, cukronosných plodin a 
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plodin a olejnin větší než množství energie 
odpovídající maximálnímu příspěvku 
stanovenému v čl. 3 odst. 4 písm. d).“

olejnin nebo plodin určených přímo pro 
výrobu energie větší než množství energie 
odpovídající maximálnímu příspěvku 
stanovenému v čl. 3 odst. 4 písm. d).“;

Pozměňovací návrh 20

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod -i (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) První pododstavec se mění takto:
„Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů ve všech 
druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 
10 % konečné spotřeby energie v dopravě 
v uvedeném členském státě, přičemž 
nebude využívat zdroje, které nepřináší 
zásadní snížení emisí skleníkových plynů, 
a vyhne se negativním dopadům výroby 
biopaliv na bezpečnost potravin a na 
práva zranitelných obyvatel v rozvojových 
zemích na užívání půdy.“

Odůvodnění

Zavádí to, co je uvedeno výše v několika pozměňovacích návrzích, zejména v pozměňovacím 
návrhu 6.

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí 
být podíl energie z biopaliv vyráběných z 
obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin v 

„d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí 
být podíl energie z biopaliv vyráběných z 
potravinářských plodin a zvláštních 
energetických plodin v roce 2020 větší než 
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roce 2020 větší než 5% (odhadovaný podíl 
na konci roku 2011) konečné spotřeby 
energie v dopravě.“

5 % (odhadovaný podíl na konci roku 
2011) konečné spotřeby energie v dopravě.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e – bod ii (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ii) biopaliva vyráběná ze vstupních 
surovin uvedených v části B přílohy IX, se 
považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;

(ii) biopaliva vyráběná ze vstupních 
surovin uvedených v příloze IX, se 
považují za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu; po předchozím 
posouzení jejich environmentální a 
sociální udržitelnosti;

Odůvodnění

Vstupní suroviny uvedené v příloze IX se považují za dvojnásobek jejich energetického 
obsahu.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e – pododstavec 2 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

 Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií i) až iii).

Suroviny, které byly záměrně 
modifikovány tak, aby byly považovány za 
odpad, nespadají do kategorií i) až iii).
Členské státy zajistí, aby v případě 
odhalení podvodu nebyla daná surovina 
nebo palivo započítány do cílů uvedených 
v čl. 3 odst. 4 a zajistí, aby byly přijaty 
vhodné kroky s cílem předcházet 
jakýmkoli dalším takovým podvodům.
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Odůvodnění

Biopaliva a suroviny, jež byly záměrně pozměněny, aby mohly těžit z této směrnice, by měly 
být s konečnou platností vyřazeny z oblasti působnosti jak směrnice o obnovitelných 
energiích, tak směrnice o jakosti benzínu a motorové nafty.

Pozměňovací návrh 24

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 1 – pododstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) na konci odstavce 1 se doplňuje 
pododstavec, který zní:
„Energie z biopaliv a biokapalin 
vyráběných z obilovin a jiných plodin 
bohatých na škrob, cukronosných plodin 
a olejnin nebo zvláštních energetických 
plodin pro účely uvedené v písmenech a), 
b) a c) nesmí překročit 5 %, tedy 
odhadovaný podíl na konci roku 2011, 
konečné spotřeby energie v dopravě v roce 
2020.“

Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se nový odstavec, který zní:
„5a. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c) nesmí být vyráběny z odpadu, pokud 
před jejich využitím pro energetické účely 
není nezávisle ověřen jejich soulad s 
hierarchií způsobů nakládání s odpady, 
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konkrétně předcházením vzniku, 
přípravou k opětovnému použití a 
recyklací, jak je uvedeno ve směrnici 
2008/98/ES.

Odůvodnění

Na odpady by se měla vztahovat hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovená v článku 4 
rámcové směrnice o odpadech, tedy předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití a 
recyklace, dříve než lze odpady využít k energetickým účelům (tj. biopaliva a biokapaliny). 
Navíc je třeba vyžadovat nezávislé ověření splnění těchto požadavků.

Pozměňovací návrh 26

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b b (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) Vkládá se nový odstavec, který zní: 
„5b. Biopaliva a biokapaliny uvažované 
za účelem písm. a), b) a c) odstavce 1 
nesmějí být vyráběny ze surovin 
pěstovaných na půdě v Unii nebo ve 
třetích zemích, kde byla popřena nebo 
porušená zákonná nebo kolektivní 
zvyková práva nebo nebyl poskytnut 
odpovídající svobodný, předběžný a 
informovaný souhlas za účasti 
příslušných reprezentativních orgánů a 
konzultací s dotčenými komunitami.“

Odůvodnění

Vzhledem k dopadu směrnice EU o obnovitelných energiích na pozemková práva zejména 
v zemích mimo EU je nutné zajistit, aby výroba biopaliv pro evropský trh neporušovala tato 
práva.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
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Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní nebo mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů z 
biomasy obsahují přesné údaje pro účely 
čl. 17 odst. 2 nebo prokazují, že dodávky 
biopaliva nebo biokapaliny splňují kritéria 
udržitelnosti uvedená v čl. 17 odst. 3 až 5. 
Komise může rozhodnout, že tyto režimy 
obsahují přesné údaje pro účely 
informování o přijatých opatřeních na 
ochranu oblastí poskytujících základní 
služby ekosystému v kritických situacích 
(např. ochranu vodního koryta a regulaci 
eroze), na ochranu půdy, vody a ovzduší, 
pro nepřímé změny ve využívání půdy, k 
obnově znehodnocené půdy, k zamezení 
nadměrné spotřebě vody v oblastech, kde 
je vody nedostatek, a o otázkách 
uvedených v čl. 17 odst. 7 druhém
pododstavci. Komise může rovněž uznat 
oblasti určené k ochraně ekosystémů či 
druhů, které byly mezinárodními dohodami 
uznány jako vzácné či ohrožené nebo které 
byly zařazeny na seznamy sestavené 
mezivládními organizacemi nebo 
Mezinárodní unií pro ochranu přírody pro 
účely čl. 17 odst. 3 písm. b) bodu ii).“

Komise rozhodne, že nepovinné 
vnitrostátní nebo mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů 
z biomasy obsahují přesné údaje pro účely 
čl. 17 odst. 2 nebo prokazují, že dodávky 
biopaliva nebo biokapaliny splňují kritéria 
udržitelnosti uvedená v čl. 17 odst. 3 až 5a, 
a že žádné látky nebyly záměrně 
modifikovány tak, aby se na ně vztahovala 
ustanovení čl. 3 odst. 4 písm. e) podbody i) 
až iii). Komise může rozhodnout, že tyto 
režimy obsahují přesné údaje pro účely 
informování o přijatých opatřeních na 
ochranu oblastí poskytujících základní 
služby ekosystému v kritických situacích 
(např. ochranu vodního koryta a regulaci 
eroze), na ochranu půdy, vody a ovzduší, 
pro nepřímé změny ve využívání půdy, 
k obnově znehodnocené půdy, k zamezení 
nadměrné spotřebě vody v oblastech, kde 
je vody nedostatek, a o otázkách 
uvedených v čl. 17 odst. 7 druhém 
pododstavci. Komise může rovněž uznat 
oblasti určené k ochraně ekosystémů či 
druhů, které byly mezinárodními dohodami 
uznány jako vzácné či ohrožené nebo které 
byly zařazeny na seznamy sestavené 
mezivládními organizacemi nebo 
Mezinárodní unií pro ochranu přírody pro 
účely čl. 17 odst. 3 písm. b) bodu ii).

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Pro účely uvedené v čl. 17 odst. 2 se 
úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv a biokapalin vypočítá 
tímto způsobem:
a) řasy; pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby stanovena v příloze V části 
A nebo B, pokud se hodnota el pro tato 
biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná v 
souladu s přílohou V částí C bodem 7 
rovná nule nebo je nižší než nula a pokud 
odhadovaná hodnota emisí vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy je nula 
v souladu s přílohou VIII částí B, 
použitím této standardní hodnoty;
b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v příloze V části 
C s připočtením odhadovaných hodnot 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy uvedených v příloze VIII;
c) použitím hodnoty vypočítané jako 
součet činitelů ve vzorci uvedeném v 
příloze V části C bodě 1, kde pro některé 
činitele mohou být použity rozložené 
standardní hodnoty v příloze V části D 
nebo E, a pro všechny ostatní činitele 
skutečné hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v příloze V části C, s 
připočtením odhadovaných hodnot emisí 
vyplývajících z nepřímých změn ve 
využívání půdy uvedených v příloze VIII.“

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 2
Směrnice 98/70/ES
Příloha V – část A – dodatečný řádek v tabulce (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tabulce v části A se doplňuje další 
řádek, který zní: Odhad emisí z nepřímých 
změn ve využívání půdy v souvislosti se 
vstupními surovinami biopaliv a 
biokapalin:
Skupina vstupních surovin: 
Nepotravinářské energetické plodiny
Odhadované emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy (gCO2eq/MJ) 15

Odůvodnění

Jsou-li energetické plodiny k nepotravinářským účelům pěstovány na půdě, jež byla využívána 
pro produkci potravin, mohou připívat k nepřímé změně ve využívání půdy. Z posouzení 
dopadů (s. 26) vyplývá, že průměrné odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy dosahují u těchto vstupních surovin, jež využívají půdu, 15 gCO2/MJ.

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Příloha 1 – bod 2
Směrnice 98/70/ES
Příloha V – část B – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vstupních surovin, jejichž produkce
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC: 
lesní půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el)“ měla vypočítat podle části C 
bodu 7 přílohy IV.

(b) vstupních surovin, jejichž produkce
neproběhla na obdělávaných půdách, 
půdách určených pro pěstování víceletých 
plodin nebo na půdách spadajících do 
jakékoli jiné kategorie půdního pokryvu 
používaných IPCC (lesní půdy, travnatého 
porostu, mokřadů) a využívaných pro 
produkci potravin, ať již udržovaných, či 
nikoli, jako jsou systémy vztahující se k 
zemědělství nebo lesní pastvě.

Odůvodnění

I když je odůvodněné přidělovat faktor nepřímé změny ve využívání půdy vstupním surovinám, 
jejichž produkce vede k přímým změnám ve využívání půdy, je vhodné upřesnit, že přímé a 
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nepřímé změny ve využívání půdy se ve všech případech vzájemně nutně nevylučují.

Pozměňovací návrh 31

Návrh směrnice
Příloha 2 – bod 2
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII – část A – dodatečný řádek v tabulce (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tabulce v části A se doplňuje další 
řádek, který zní: Odhad emisí z nepřímých 
změn ve využívání půdy v souvislosti se 
vstupními surovinami biopaliv a 
biokapalin:
Skupina vstupních surovin: 
Nepotravinářské energetické plodiny
Odhadované emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy (gCO2eq/MJ): 
15

Odůvodnění

Jsou-li energetické plodiny k nepotravinářským účelům pěstovány na půdě, jež byla využívána 
pro produkci potravin, mohou připívat k nepřímé změně ve využívání půdy. Z posouzení 
dopadů (s. 26) vyplývá, že průměrné odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy dosahují u těchto vstupních surovin, jež využívají půdu, 15 gCO2/MJ.

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Příloha 2 – bod 2
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII – část B – písm. b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 

b) vstupních surovin, jejichž produkce 
neproběhla na obdělávaných půdách, 
půdách určených pro pěstování víceletých 
plodin nebo na půdách spadajících do 
jakékoli jiné kategorie půdního pokryvu 
používaných IPCC (lesní půdy, travnatého 
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půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el)“ měla vypočítat podle části C 
bodu 7 přílohy V.

porostu, mokřadů) a využívaných pro 
produkci potravin, ať již udržovaných, či 
nikoli, jako jsou systémy vztahující se k 
zemědělství nebo lesní pastvě.

Odůvodnění

I když je odůvodněné přidělovat faktor nepřímé změny ve využívání půdy vstupním surovinám, 
jejichž produkce vede k přímým změnám ve využívání půdy, je vhodné upřesnit, že přímé a 
nepřímé změny ve využívání půdy se ve všech případech vzájemně nutně nevylučují.
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