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Pozměňovací návrh 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle.

(1) Vzhledem k negativnímu 
klimatickému dopadu spojenému s 
konkurenčním bojem mezi biopalivy a 
zemědělskou půdou by povinnosti podle
čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES měly být 
nahrazeny povinností členských států 
zajistit, aby podíl energie ze zdrojů energie 
určených pro moderní dopravu ve všech 
druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 
3 % jejich konečné spotřeby energie.  
Přimíchávání moderních biopaliv a 
obnovitelné energie nebiologického 
původu je jednou z metod, jimiž členské 
státy ke splnění tohoto cíle disponují, a 
očekává se od něj největší příspěvek 
k dosažení tohoto cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
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podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle.

podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a doposud 
poskytovalo největší příspěvek k dosažení 
tohoto cíle.

Or. it

Pozměňovací návrh 80
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle.

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle. Nicméně s ohledem na nové poznatky 
o vztahu mezi náklady a výhodami 
biopaliv je vhodné omezit rozsah jejich 
rozvoje, tedy podíl energie vyrobené 
z obnovitelných zdrojů, která má být 
zahrnuta do roku 2020. Komise bude 
muset posoudit nezbytnost stanovit 
doplňková opatření umožňující dosažení 
cíle 20 % energie pocházející 
z obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě 
energie v EU.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle.

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle. Odhaduje se, že evropský trh s palivy 
bude i nadále značně závislý na 
dostupnosti motorové nafty, neboť se 
jedná o klíčový prvek tohoto trhu. 
Abychom se této značné závislosti zbavili, 
je třeba v EU podporovat větší výrobu 
moderních biopaliv.

Or. fr

Odůvodnění

Cíle politiky EU podporující přimíchávání biopaliv by měly zohledňovat zvláštní povahu 
evropského trhu s palivy, jenž je skutečně značně závislý na motorové naftě. Rafinerie se snaží 
vyhovět poptávce po naftě a evropské dodávky jsou ze strukturálního hlediska nedostatečné. 
Moderní bionafta je tak jedním ze způsobů, jak snížit dovoz a zvýšit bezpečnost dodávek do 
EU.

Pozměňovací návrh 82
Britta Reimers

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle.

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle. Celosvětová poptávka po 
zemědělských surovinách roste a 
předpokládá se, že výkyvy trhu se v 
budoucnosti prohloubí.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Pro dosažení dalších úspor 
skleníkových plynů by mělo být posíleno 
rovněž používání biopaliv v letecké 
dopravě.

Or. de

Pozměňovací návrh 84
Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2



AM\937595CS.doc 7/105 PE513.032v01-00

CS

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 
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.

(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 
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. Cíl směrnice 
2009/28/ES o podpoře využívání energie z 
obnovitelných zdrojů, tedy zajistit, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie, by měl být v souladu s 
čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES, aby 
nedocházelo k narušení trhu. 
Přimíchávání biopaliv je jednou z metod, 
jimiž disponují dodavatelé fosilních paliv 
ke snížení intenzity skleníkových plynů z 
dodávaných fosilních paliv.

Or. en

Odůvodnění

EU musí zintenzivnit své úsilí o rozvoj konzistentní budoucí energetické politiky, v níž jde 
ruku v ruce zvyšující se energetická bezpečnost a evropská konkurenceschopnost s jasnou 
politikou v oblasti klimatu, která snižuje emise skleníkových plynů a zvyšuje kvalitu ovzduší v 
Evropě. Cíle týkající se biopaliv, kterými se zabývá směrnice o obnovitelných zdrojích i 
směrnice o jakosti pohonných hmot, by měly být důsledné a harmonizované, aby nedocházelo 
k narušení trhu.

Pozměňovací návrh 85
Bas Eickhout, Sabine Wils
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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 
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.

(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 
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 s nulovými nebo nízkými emisemi 
skleníkových plynů a dalších paliv 
získávaných z odpadního plynu, k jehož 
vzniku nevyhnutelně dochází, za použití 
zachycování uhlíku a jeho využívání 
v dopravě je jednou z metod, jimiž 
disponují dodavatelé fosilních paliv ke 
snížení intenzity skleníkových plynů z 
dodávaných fosilních paliv. V zájmu 
zajištění bezpečnosti investic do těchto 
moderních pohonných hmot by měl být cíl 
stanovený do roku 2020 doplněn o 
povinné dodržování roční trajektorie, 
která povede k tomu, že v roce 2025 bude 
v Unii v rámci použitých paliv dosaženo 
10% snížení intenzity emisí skleníkových 
plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V článku 17 směrnice 2009/28/ES se 
stanoví kritéria udržitelnosti, jimž musí 
biopaliva a biokapaliny odpovídat, aby se 
započítala do cílů uvedené směrnice a aby 
byly způsobilé k zařazení do programů 
veřejné podpory. Tato kritéria zahrnují 
požadavky na minimální úspory emisí 
skleníkových plynů, jichž musí biopaliva a 
biokapaliny dosáhnout oproti fosilním 
palivům. Stejná kritéria udržitelnosti jsou 
pro biopaliva stanovena v článku 7b 
směrnice 98/70/ES.

(3) V článku 17 směrnice 2009/28/ES se 
stanoví kritéria udržitelnosti, jimž musí 
biopaliva a biokapaliny odpovídat, aby se 
započítala do cílů uvedené směrnice a aby 
byly způsobilé k zařazení do programů 
veřejné podpory. Tato kritéria zahrnují 
požadavky týkající se ochrany půdy 
s bohatou biologickou rozmanitostí a půdy 
s velkými zásobami uhlíku. Tato kritéria 
zahrnují také požadavky na minimální 
úspory emisí skleníkových plynů, jichž 
musí biopaliva a biokapaliny dosáhnout 
oproti fosilním palivům. Stejná kritéria 
udržitelnosti jsou pro biopaliva stanovena v 
článku 7b směrnice 98/70/ES.

Or. en

Odůvodnění

Existují kritéria, jejichž cílem je zajistit, aby politika EU v oblasti biopaliv neměla negativní 
dopad na ekosystémy bohaté na uhlík a na biologickou rozmanitost. Probíhá i proces rozvoje 
kritérií, která se použijí na pevnou biomasu. Stávající kritéria udržitelnosti by měla být 
považována za dostatečná, aby byla zajištěna právní jistota a důslednost a rovněž proto, že se 
vstupními surovinami by mělo být nakládáno stejně, bez ohledu na jejich konečné využití.

Pozměňovací návrh 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3) V článku 17 směrnice 2009/28/ES se 
stanoví kritéria udržitelnosti, jimž musí 
biopaliva a biokapaliny odpovídat, aby se 
započítala do cílů uvedené směrnice a aby 
byly způsobilé k zařazení do programů 
veřejné podpory. Tato kritéria zahrnují 
požadavky na minimální úspory emisí 
skleníkových plynů, jichž musí biopaliva a 
biokapaliny dosáhnout oproti fosilním 

(3) V článku 17 směrnice 2009/28/ES se 
stanoví kritéria udržitelnosti, jimž musí 
biopaliva a biokapaliny odpovídat, aby se 
započítala do cílů uvedené směrnice a aby 
byly způsobilé k zařazení do programů 
veřejné podpory. Tato kritéria zahrnují 
požadavky na minimální úspory emisí 
skleníkových plynů, jichž musí biopaliva a 
biokapaliny dosáhnout oproti fosilním 
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palivům. Stejná kritéria udržitelnosti jsou 
pro biopaliva stanovena v článku 7b 
směrnice 98/70/ES.

palivům. Stejná kritéria udržitelnosti jsou 
pro biopaliva stanovena v článku 7b 
směrnice 98/70/ES. Tato kritéria by měla 
být doplněna o bezpečnostní opatření, 
která zajistí kaskádové využívání a 
dodržování hierarchie v nakládání s 
odpadem.

Or. en

Odůvodnění

Výsledkem některých způsobů využívání vstupních surovin moderních biopaliv je uhlík, který 
zůstává jako pevná složka v životním prostředí, nebo, jsou-li využívány pro jiné účely, zvyšují 
poptávku po fosilních nebo rostlinných olejích. Je třeba doplnit bezpečnostní opatření a 
zajistit tak, že změna stávajícího využití nebude znamenat negativní celkovou uhlíkovou 
bilanci. Rozšiřující se používání lignocelulózového materiálu vyžaduje bezpečnostní opatření 
zabraňující stávajícím uživatelům přejít ke dříví vyšší kvality a následnému odklonu od jiných 
odvětví či neudržitelnému tlaku na intenzivnější těžbu.

Pozměňovací návrh 88
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Přestože směrnice 98/70/ES a 
směrnice 2009/28/ES používají termín 
„biopaliva a biokapaliny“, jejich 
ustanovení, včetně příslušných kritérií 
udržitelnosti, se vztahují na veškerá paliva 
z obnovitelných zdrojů tak, jak jsou 
definována v těchto směrnicích.

Or. fr

Pozměňovací návrh 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Aby byla zajištěna jistota pro 
investice, směrnice 2009/28/ES a 
směrnice 98/70/ES stanoví, že je třeba 
zohledňovat dopad nepřímé změny ve 
využívání půdy na emise skleníkových 
plynů a přijmout nezbytná opatření v 
reakci na tento dopad.

Or. en

Pozměňovací návrh 90
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Díky pobídkám stimulujícím výrobu 
biopaliv došlo k jejímu navýšení v Unii, 
ale také k rozšíření výroby biopaliv ve 
třetích zemích. Přestože se údaje o přesné 
rozloze půdy ve třetích zemích používané 
a přeměněné pro účely pěstování biopaliv 
liší, některé zprávy uvádějí, že mezi lety 
2009 až 2013 využívaly evropské podniky 
pro pěstování biopaliv jen v Africe 6 
milionů hektarů půdy. Ve sdělení z dubna 
2013 zvláštní zpravodaj OSN pro právo na 
potraviny upozornil na nepříznivé dopady, 
které má politika EU v oblasti biopaliv na 
právo na potraviny, půdu a vodu. S cílem 
řešit tyto negativní dopady by Komise 
měla navrhnout změnu a posílení kritérií 
udržitelnosti obsažených v článku 17 
směrnice 2009/98/ES a článku 7b 
směrnice 98/70/ES.

Or. en
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Pozměňovací návrh 91
Erik Bánki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES 
by proto měly zahrnovat ustanovení k 
řešení nepřímé změny ve využívání půdy, 
pokud se současná biopaliva převážně 
vyrábějí z plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. V prvním 
případě může mít nadměrný odbyt, který 
vyvolávají výrobci biopaliv, za následek 
vyšší výnosy, jak potvrzuje zpráva 
Mezinárodního institutu pro výzkum 
potravinové politiky (IFPRI)1 a posouzení 
dopadu provedené Komisí2. Biopaliva 
vyráběná z biomasy, která je výsledkem 
vyššího výnosu, nevyžadují další půdu, a 
proto nemají žádné důsledky v podobě 
nepřímé změny ve využívání půdy. Druhý 
případ představuje nepřímou změnu ve 
využívání půdy, a pokud zahrnuje přeměnu 
půdy s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značné emise skleníkových 
plynů.

________________________
1 Mezinárodní institut pro výzkum 
potravinové politiky: Hodnocení důsledků 
evropských politik biopaliv na změny ve 
využívání půdy. Závěrečná zpráva, říjen 
2011.
2Evropská komise: Posouzení dopadu –
Příloha k dokumentu „Návrh směrnice 
Evropského parlamentu a Rady, kterou se 
mění směrnice 98/70/ES a směrnice
2009/28/ES“. SWD(2012) 343 final.

Or. en
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Odůvodnění

Nadměrná poptávka na trhu, kterou vyvolávají biopaliva, představuje podnět pro výrobce, 
aby zvýšili výnosy. V EU i v rozvojovém světě je řada regionů, v nichž existuje značný 
potenciál pro zvýšení výnosů. V mnoha nových členských státech jsou například stávající 
výnosy plodin na orné půdě podstatně nižší, než byly ještě před deseti lety, a o mnoho nižší 
než výnosy v sousedních starých členských státech, které mají podobné klimatické a půdní 
podmínky atd.

Pozměňovací návrh 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES 
by proto měly zahrnovat ustanovení k 
řešení nepřímé změny ve využívání půdy, 
pokud se současná biopaliva převážně 
vyrábějí z plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů.

Or. en

Pozměňovací návrh 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, jejímž důsledkem může 
být úbytek biologické rozmanitosti, 
nedostatek vody nebo eroze půdy, 
znečištění vody a půdy a ztráta kritických 
služeb ekosystému, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, vede k uvolnění 
značných emisí skleníkových plynů a 
ztrátě biologické rozmanitosti. Směrnice 
98/70/ES a 2009/28/ES by proto měly 
zahrnovat ustanovení k řešení nepřímé 
změny ve využívání půdy, pokud se 
současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

Or. en

Pozměňovací návrh 94
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
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stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí 
z plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí 
z plodin pěstovaných na stávající 
zalesněné ploše nebo zemědělské půdě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě. Pokud se provede 
srovnání množství emisí v průběhu 
životního cyklu plodin, mají olejniny 
mnohem větší množství emisí než 
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cukronosné plodiny a plodiny bohaté na 
škrob. Aby byly přínosy pro životní 
prostředí co nejúčinnější, bylo by třeba se 
soustředit se na omezení biopaliv, zejména 
těch, která mají největší negativní dopad 
na životní prostředí. Proto je v první řadě 
třeba zavést opatření proti olejninám.

Or. sv

Pozměňovací návrh 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě. Cílem této směrnice by 
mělo být řešení těchto problémů a 
podpora využívání nepotravinářských 
vstupních surovin jako vstupních surovin 
pro biopaliva.

Or. en
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Pozměňovací návrh 97
Erik Bánki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Proto je vhodné oprávnit členské 
státy k vytvoření vnitrostátních systémů 
osvědčení s cílem měřit a osvědčovat 
biomasu, která nezpůsobuje nepřímou 
změnu ve využívání půdy.

Or. en

Odůvodnění

Biomasa získávaná z vyššího výnosu plodin a další biomasa, která nezpůsobuje nepřímou 
změnu ve využívání půdy, by měla být osvědčována prostřednictvím vnitrostátních systémů 
členských států a měla by být zpřístupněna pro trh jako biomasa, která nezpůsobuje nepřímou 
změnu ve využívání půdy.  Tento přístup pouze nezmírňuje, ale řeší obavy z nepřímé změny ve 
využívání půdy, neboť u výsledného biopaliva bude platit, že mělo nulový vliv na změnu jejího 
využívání.

Pozměňovací návrh 98
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Čl. 19 odst. 6 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 6 směrnice 98/70/ES vyžadují 
zohlednění dopadu nepřímé změny ve 
využívání půdy na emise skleníkových 
plynů a vhodná opatření v reakci na tento 
dopad a zároveň přijetí nezbytných 
opatření v zájmu jistoty pro investory a 
ochrany dosavadních investic.

Or. en



PE513.032v01-00 18/105 AM\937595CS.doc

CS

Odůvodnění

Politika EU by měla být konzistentní.

Pozměňovací návrh 99
Esther de Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Pokud trh s potravinami a krmivy 
funguje normálně, měly by být 
potravinářské plodiny používány 
především pro výrobu potravin a krmiv, 
zejména v obdobích nedostatku. Dojde-li 
na trhu k narušení cen, může být 
v obdobích přebytku na trhu 
s potravinami a krmivy dočasně 
podpořeno využívání potravinářských 
plodin k výrobě bioenergie.

Or. nl

Pozměňovací návrh 100
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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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.

Or. de

Odůvodnění

Komise potvrzuje, že stávající úroveň vědeckých poznatků o nepřímé změně ve využívání půdy 
není tak pokročilý, aby mohl být použit pro politické účely. Prohlášení o dopadu biopaliv jsou 
proto čistě spekulativní. Dosud nebyl dostatečně zohledněn dopad vedlejších produktů v 
oblasti zásobování potravinami, možný nárůst výnosů plodin ve velkých částech východní 
Evropy a půda v EU volná k pěstování plodin.

Pozměňovací návrh 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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jinými plodinami obsahujícími škrob.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Komise uznává, že dosud neexistuje dostatečný vědecký důkaz o změně ve využívání půdy a o 
jejích nepřímých důsledcích. Spekulace o dopadu biopaliv jsou proto předčasné.

Pozměňovací návrh 103
Erik Bánki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Komise potvrzuje, že vědní obor zabývající se změnou ve využívání půdy a jejími nepřímými 
dopady není ještě dostatečně vyzrálý, aby mohl být použit pro účely politiky, jelikož neexistuje 
shoda na kvantifikaci nepřímé změny ve využívání půdy. Nebyl dostatečně zvážen dopad 
druhotných produktů v rámci zásobování potravinami ani případná zvýšení výnosu 
v rozsáhlých oblastech nových členských států. Zaměření na prevenci nepřímé změny ve 
využívání půdy je lepší, pokud jde o výsledky, stabilnější, pokud jde o provádění, a lepší pro 
životní prostředí než unáhlená pozornost věnovaná kvantifikaci nepřímé změny ve využívání 
půdy

Pozměňovací návrh 104
Britta Reimers

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv 
existuje riziko, že emise skleníkových 
plynů spojené s nepřímou změnou ve 
využívání půdy vyplývající ze směrnic 
2009/28/ES a 98/70/ES 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, aby Komise náležitě 
provedla na základě konzultace 
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jinými plodinami obsahujícími škrob. s příslušnými zúčastněnými subjekty a 
členskými státy další průzkum dopadu 
různých skupin plodin na přímou i 
nepřímou změnu ve využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv 
existuje riziko, 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.

Or. es

Pozměňovací návrh 107
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. de

Odůvodnění

Změny v platných právních předpisech by neměly vést k diskriminaci některých konkrétních 
biopaliv. Původní cíl 10% podílu biopaliv do roku 2020 by měl být zcela dosažitelný při 
používání všech biopaliv. Omezení první generace biopaliv by ohrozilo již provedené 
investice a omezilo by inovační kapacitu podniků.

Pozměňovací návrh 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv je 
pravděpodobné, že emise skleníkových 

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv jsou 
emise skleníkových plynů spojené s 
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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.

nepřímou změnou ve využívání půdy 
značné a budou 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. Produkce biopaliv 
z potravinářských plodin navíc přispívá ke 
kolísání cen potravin. Pro snížení těchto 
emisí a zmírnění negativních dopadů na 
zajišťování potravin je třeba náležitě 
stanovit hranici 5 % stanovenou v čl. 3 
odst. 4 písm. d) a při výpočtu úspory emisí 
skleníkových plynů vyžadované na 
základě kritérií udržitelnosti stanovených 
ve směrnici 2009/28/ES a ve směrnici 
98/70/ES zohlednit emise vyplývající 
z nepřímé změny ve využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
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 budou 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. Růst spotřeby biopaliv vyrobených 
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emisí je třeba náležitě rozlišovat mezi 
skupinami plodin, například olejninami, 
obilovinami, cukronosnými plodinami a 
jinými plodinami obsahujícími škrob.

z potravinářských plodin navíc přispívá ke 
kolísání cen potravin a mohl by mít 
důsledky pro zabezpečení potravin ve 
světovém měřítku. To má vážný negativní 
společenský dopad na živobytí místních 
komunit žijících v bídě v zemích mimo 
Unii a na jejich schopnost uplatňovat 
lidská práva, včetně práva na potraviny 
nebo na přístup k půdě. Pro snížení těchto 
emisí a těchto negativních společenských 
dopadů je třeba se náležitě soustředit 
zejména na snížení plánovaného 
využívání biopaliv pěstovaných na půdě.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
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 budou 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. Růst spotřeby biopaliv v 
členských státech navíc přispívá ke 
kolísání cen potravin a mohl by mít 
důsledky pro zabezpečení potravin ve 
světovém měřítku. Je tedy nezbytné 
zohlednit nepřímou změnu ve využívání 
půdy, aby bylo zajištěno, že těmito 
potencionálními zdroji emisí nebudou 
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zpochybněny cíle politiky Unie v oblasti 
obnovitelných energií a snížení emisí 
skleníkových plynů. Pro snížení emisí 
spojených s nepřímou změnou ve využití 
půdy je třeba náležitě rozlišovat mezi 
skupinami plodin, například olejninami, 
obilovinami, cukronosnými plodinami a 
jinými plodinami obsahujícími škrob.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
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. Aby 
se ve střednědobém a dlouhodobém 
výhledu tomuto riziku zabránilo, je třeba 
podporovat výzkum a vývoj v oblasti 
výroby nových forem moderních biopaliv, 
která nevstupují do přímé hospodářské 
soutěže s potravinářskými plodinami, jako 
jsou například lignocelulózové zbytky, jež 
jsou jedním z velmi mála druhů biomasy, 
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které se v členských státech vyskytují 
v obrovském množství.

Or. fr

Odůvodnění

Rozlišování mezi různými skupinami plodin není samo o sobě cílem, ale prostředkem. Je tedy 
třeba připomenout, že tento prostředek musí podpořit výzkum a vývoj v EU v oblasti nových 
technologií a nesmí konkurovat potravinářským plodinám. Lignocelulózové zbytky jsou pro 
výzkum a vývoj nejslibnější oblastí a mají klíčový význam pro inovace v oblasti biotechnologií 
v Evropě, jež umožní výrobu moderních biopaliv.

Pozměňovací návrh 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
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 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. Ze zřejmých 
důvodů zajišťování potravin a energií je 
třeba podpořit výzkum a vývoj ve 
výrobních řetězcích moderních biopaliv, 
která nekonkurují potravinářským 
plodinám, jako jsou lignocelulózové 
zbytky a řasy, které představují pro 
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členské státy značná ložiska.

Or. fr

Odůvodnění

Lignocelulózové zbytky představují pro výzkum a vývoj důležitý potenciál a mají klíčový 
význam pro inovace v oblasti biotechnologií v Evropě, jež umožní výrobu moderních biopaliv. 
Společně s řasami jde o dvě inovační řešení, která nekonkurují potravinářským plodinám. 
Tyto dvě cesty je v tomto smyslu třeba upřednostňovat.

Pozměňovací návrh 113
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
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. Je 
rovněž třeba vyvíjet nové druhy 
moderních biopaliv, která nejsou vázaná 
na potravinářské plodiny, například 
lignocelulózové zbytky. 

Or. fr
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Pozměňovací návrh 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
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. Pro 
rozvoj pěstování plodin na výrobu biopaliv 
by dále měla být upřednostňována 
nevyužívaná a méně úrodná půda.

Or. lt

Pozměňovací návrh 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Pokud jde o dopady spojené 
s nepřímou změnou ve využívání půdy, 
stávající bilance emisí CO2 je v rozporu 
s duchem a s cílem existujících právních 
předpisů, neboť pro dosažení skutečného 
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snížení emisí skleníkových plynů vyžaduje 
zrušení obecného závazného cíle 10 % 
stanoveného v čl. 3 odst. 4 směrnice 
2009/28/ES.

Or. it

(viz pozměňovací návrhy k čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES)

Pozměňovací návrh 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5a) Tento návrh se soustředí na případné 
negativní dopady výroby biopaliv 
v Evropské unii, přičemž zohledňuje 
skutečnost, že například dalšími 
okolnostmi týkajícími se využívání půdy se 
zabývají jiné legislativní nástroje, stejně 
jako dopadem na klima, který nesouvisí s 
využíváním půdy.

Or. en

Odůvodnění

Dopady evropské politiky v oblasti bioenergií na klima se zabývají stávající (např. LULUCF, 
rozhodnutí o účetních pravidlech a akčních plánech týkajících se emisí skleníkových plynů a 
jejich pohlcení v důsledku činností souvisejících s využíváním půdy, změnami využívání půdy 
a lesnictvím) a budoucí právní předpisy (např. předpisy o udržitelnosti kritérií pro pevnou 
biomasu) a neměly by být tímto návrhem zdvojovány nebo měněny. Další skutečnosti týkající 
se dopadu na klima nebo takové cíle, jako účinnost, emise související s dopravou a s 
distribucí a podíl elektřiny v dopravě, nespadají do působnosti této směrnice.

Pozměňovací návrh 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv.
Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, pomocí 
bakterií a z 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.

Or. en

Odůvodnění

Tato výroba moderních biopaliv, jež nezpůsobují žádné nepřímé změny ve využívání půdy ani 
nezasahují do potravinového řetězce, by měla být podpořena.

Pozměňovací návrh 118
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv.
Moderní biopaliva 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. Je třeba povzbudit větší výrobu 
moderních biopaliv, například 
z celulózových vstupních surovin a řas, 
neboť mohou zajistit vysoké úspory emisí 
skleníkových plynů při malém riziku, že 
způsobí nepřímou změnu ve využívání 
půdy. Další pobídky by měly být zajištěny 
stanovením zvláštního cíle pro moderní 
biopaliva v odvětví dopravy ve výši 
alespoň 2 % ve směrnici 2009/28/ES. V 
této souvislosti by se měla podporovat 
moderní biopaliva jakožto součást 
politického rámce pro energii 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020. Aby 
se zabránilo narušování trhu a podvodům, 
měla by moderní biopaliva splňovat tatáž
kritéria udržitelnosti stejně jako všechna 
ostatní biopaliva.

Or. de

Odůvodnění

Dvojí započtení nevede k očekávanému nárůstu produkce a spotřeby technologicky moderních 
biopaliv. Závazný cíl pro tato paliva ve výši 2 % představuje pro trh jasný cíl a je podnětem k 
využívání technologicky moderních biopaliv. Moderní biopaliva musí rovněž splňovat kritéria 
udržitelnosti, aby se zajistily rovné podmínky jako u konvenčních biopaliv a narušování trhu 
se omezilo na minimum.

Pozměňovací návrh 119
Erik Bánki
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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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv.
Konvenční biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů, 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. Moderní biopaliva, jako jsou 
biopaliva vyrobená z celulózových 
vstupních surovin a řas, mohou přinést 
velké úspory emisí skleníkových plynů 
s nízkým rizikem, že způsobí nepřímou 
změnu ve využívání půdy. Proto je třeba 
v případě potřeby povzbudit větší výrobu 
těchto moderních biopaliv. Další pobídky 
by měly být zajištěny zvýšením podílu 
moderních biopaliv na 10% cíli pro 
dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům konvenčním 
stanovením samostatného 2% cíle pro 
moderní biopaliva.

Or. en

Odůvodnění

Druhá a třetí generace (moderních) biopaliv je stále ve stádiu vývoje a až nyní se dostává na 
trh. (Konvenční) biopaliva první generace lze vyrábět jak z plodin, tak ze zbytků a z odpadu. 
Bez ohledu na způsob jejich výroby spočívá rozdíl mezi těmito dvěma druhy biopaliv v 
technologii, nikoli ve vstupních surovinách. Skutečnost, že Komise rozšířila definici 
„moderních“ biopaliv i na odpad a na zbytky, bude mít negativní dopad a bude bránit 
technologicky špičkovým biopalivům ve vstupu na trh (např. biopalivům z použitého 
kuchyňského oleje).
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Pozměňovací návrh 120
Christa Klaß

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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

(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 
měly být zajištěny stanovením zvláštního 
cíle pro moderní biopaliva ve výši 2 % pro 
odvětví dopravy ve směrnici 2009/28/ES. 
V této souvislosti by se měla podporovat 
technologicky moderní biopaliva jakožto 
součást politického rámce pro energii 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020. Aby 
nedocházelo k narušení trhu a k vytváření 
podnětů pro manipulaci, měla by moderní 
biopaliva podléhat stejným kritériím 
udržitelnosti jako ostatní biopaliva.

Or. de

Odůvodnění

Nástroj v podobě dvojího započtení nesplnil očekávání, pokud jde o zvýšení výroby a podporu 
používání moderních biopaliv. Povinné cíle podněcují k používání moderních biopaliv, která 
však musí podléhat stejným kritériím udržitelnosti jako konvenční biopaliva, aby byly 
zachovány rovné konkurenční podmínky a aby nedocházelo k manipulaci s trhem nebo k jiné 
manipulaci.
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Pozměňovací návrh 121
Britta Reimers

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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

(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 
měly být zajištěny stanovením zvláštního 
cíle pro moderní biopaliva ve výši 2 % pro 
dopravu ve směrnici 2009/28/ES. 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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen
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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 
obnovitelných zdrojů po roce 2020.

(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 
měly být zajištěny určením zvláštního 
dílčího cíle pro moderní biopaliva ve výši 
3 % pro dopravu ve směrnici 2009/28/ES. 
V této souvislosti by se měla podporovat 
pouze 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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

(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 
měly být zajištěny zvýšením podílu 
moderních biopaliv na 10% cíli pro
dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům konvenčním 
tím, že se stanoví zvláštní cíl pro moderní 
biopaliva ve výši 2 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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.

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv.
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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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

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. Tato moderní 
biopaliva však nejsou v současné době 
navzdory mnoha výzkumným projektům a 
počátečním experimentům komerčně 
dostupná a mnoho studií se shoduje na 
tom, že v krátkodobé a střednědobé 
perspektivě nebude možné zvýšit objem 
jejich výroby. V této souvislosti by se měla 
jako součást politického rámce 
obnovitelné energie moderní biopaliva 
podporovat a v případě potřeby dotovat 
jen na základě provedení předchozího 
odborného posouzení jejich výhod a 
skutečné udržitelnosti, které prokáže, že 
mají nízké odhadované dopady na 
nepřímou změnu ve využívání půdy a že 
umožňují vysoké celkové úspory 
skleníkových plynů.

Or. it

Pozměňovací návrh 125
Pilar Ayuso

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 

(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. Proto je třeba povzbudit 
většími pobídkami větší výrobu těchto 
moderních biopaliv, neboť ta nejsou 
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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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

v současné době komerčně dostupná ve 
velkých množstvích. Postupné stanovení 
ambicióznějších závazných cílů v oblasti 
moderních paliv bude jasným znamením 
jejich podpory na úrovni Unie. 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 obnovitelných zdrojů po roce 2020, a to 
společně s biopalivy vyráběnými z obilovin 
a dalších plodin bohatých na škrob, 
cukronosných plodin a olejnin.

Or. es

Pozměňovací návrh 126
Sophie Auconie

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 

(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 
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z potravinářských plodin. Další pobídky by 
měly 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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

z potravinářských plodin. Postupné 
stanovení ambicióznějších závazných cílů 
v oblasti moderních paliv bude jasným 
znamením jejich podpory na úrovni Unie. 
Je tedy třeba stanovit povinné cíle pro 
moderní biopaliva podle harmonogramu, 
který přinese investorům předvídatelnost a 
stabilitu. Po roce 2020 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 obnovitelných zdrojů.

Or. fr

Pozměňovací návrh 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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 nulovém
riziku způsobení nepřímé změny ve 
využívání půdy a neucházejí se přímo o 
zemědělskou půdu určenou pro trhy 
s potravinami a krmivy. Proto je třeba po 
předchozím vědeckém posouzení jejich 
přínosů a skutečné udržitelnosti 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 
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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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům 
konvenčním. V této souvislosti by se měla 
podporovat pouze moderní biopaliva 
splňující kritéria udržitelnosti, 
nezabírající půdu, vodní a jiné zdroje na 
úkor potravin, s nulovými odhadovanými 
dopady na nepřímou změnu ve využívání 
půdy a s vysokými celkovými úsporami 
skleníkových plynů jakožto součást 
politického rámce pro energii z 
obnovitelných zdrojů po roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 
měly 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 

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv. 
Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků 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 
měly být zajištěny zvýšením podílu 
moderních biopaliv na 10% cíli pro 
dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům 
konvenčním. V této souvislosti by měl být 
podíl biopaliv určených k přimíchávání a 
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s nízkými odhadovanými dopady na 
nepřímou změnu ve využívání půdy a 
s vysokými celkovými úsporami 
skleníkových plynů jakožto součást 
politického rámce pro energii 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020.

vyráběných s využitím potravinářských 
plodin do roku 2020 omezen na 5 % 
v rámci cílového 10% podílu energie 
z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v odvětví dopravy. Měla
by se 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 obnovitelných zdrojů po roce 2020. Za 
tím účelem by v rámci evropské politiky 
v oblasti biopaliv měly být podporovány 
veškeré inovativní způsoby přeměny.

Or. fr

Odůvodnění

Za účelem objasnění cílů je třeba připomenout číselný cíl 5 % předkládaný Evropskou komisí 
v tomto návrhu revize a zasadit ho do evropské perspektivy s výhledem do roku 2020. Rovněž 
by bylo vhodné zdůraznit, že inovace budou prioritou i po roce 2020, aby se zajistily vyhlídky 
dosavadních investic. 

Pozměňovací návrh 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 

(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 
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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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

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. Pro moderní biopaliva se 
vyžadují kritéria udržitelnosti, aby bylo 
zajištěno, že nezpůsobí ztrátu biologické 
rozmanitosti nebo ztrátu ekosystémových 
služeb a že nebudou zabírat půdu, vodní a 
jiné zdroje na úkor potravin. V této 
souvislosti by na konkrétní moderní paliva 
neměl být kladen větší důraz, dokud 
nebudou na úrovni Unie přijata kritéria 
udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

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,
s vysokými celkovými úsporami 
skleníkových plynů (vypočítanými 
s ohledem na celý životní cyklus 
uvedeného biopaliva), jejichž produkce 
nezmění přirozenou úrodnost půdy a 
nezpůsobí problémy v půdním 
ekosystému, jakožto součást politického 
rámce pro energii z obnovitelných zdrojů 
po roce 2020.

Or. en

Odůvodnění

Jeden problém by neměl být řešen tak, že vznikne další problém.

Pozměňovací návrh 131
Corinne Lepage

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 

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv. 
Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů, bakterií 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 
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o veřejné subvence s etablovanými 
technologiemi výroby biopaliv 
z potravinářských plodin. Další pobídky by 
měly 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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

o veřejné subvence s etablovanými 
technologiemi výroby biopaliv 
z potravinářských plodin. Další pobídky by 
měly 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 obnovitelných zdrojů po roce 2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby byla zaručena účinnost 
podpůrných opatření, zejména těch, která 
jsou zaměřena na podporu biopaliv 
přinášejících dodatečné výhody, je 
vhodné, aby podpůrné systémy stanovené 
členskými státy zohledňovaly potřebu 
ověřovat a prověřovat objemy biopaliv 
s cílem zabránit podvodům týkajícím se 
skutečného původu biopaliv nebo 
nedůvěryhodným vícenásobným 
prohlášením o stejných objemech biopaliv 
v rámci dvou nebo více vnitrostátních 
systémů nebo mezinárodních 
akreditačních systémů. Mohlo by se to 
týkat moderních i konvenčních biopaliv, 
neboť podvody, jejichž základem jsou 
nedůvěryhodná vícenásobná prohlášení, 
se týkají nejen konkrétních opatření pro 
moderní biopaliva, ale i dobrovolných a 
vnitrostátních systémů udržitelnosti.
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Or. en

Pozměňovací návrh 133
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby byla zajištěna účinnost 
motivačních opatření, zejména těch, která 
jsou zaměřena na podporu biopaliv, je 
důležité, aby podpůrné politiky a 
mechanismy zavedené členskými státy 
umožňovaly identifikaci, ověřování a 
kontrolu kvality biopaliv, aby nevznikala 
klamná prohlášení týkající se původu 
biopaliv, a odrazovaly od podávání 
vícenásobných prohlášení o objemech 
biopaliv v rámci dvou nebo více 
vnitrostátních systémů nebo 
mezinárodních akreditačních systémů.

Or. en

Pozměňovací návrh 134
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) K zajištění účinnosti pobídek 
určených k podpoře moderních biopaliv je 
třeba, aby podpůrné systémy zavedené 
členskými státy zohlednily potřebu 
ověřování a kontroly objemů biopaliv 
s cílem zabránit podvodům se skutečným 
původem biopaliv nebo s vícenásobnými 
prohlášeními o objemech biopaliv v rámci 
dvou nebo více vnitrostátních systémů 
nebo mezinárodních systémů.
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Pozměňovací návrh 135
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby byla zaručena účinnost, musí 
podpůrné mechanismy zohlednit potřebu 
zjišťovat původ a zajistit tak 
vysledovatelnost používaných materiálů, 
aby nedocházelo k podvodům. Členské 
státy samy musí přijmout opatření pro 
předcházení podvodům. 

Or. es

Pozměňovací návrh 136
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6b) Ve všech členských státech musí být 
konvenční a moderní biopaliva na trhu 
k dispozici ve stálé a vysoké kvalitě. 
Komise by měla napomoci dosažení této 
situace a naléhavě a jasně zmocnit 
Evropský výbor pro normalizaci (CEN) 
k přípravě technických výkonnostních 
norem pro moderní biopaliva a výsledné 
palivové směsi a v případě potřeby k revizi 
norem pro konvenční biopaliva, aby bylo 
zajištěno, že kvalita konečného palivového 
produktu nezhorší vlastnosti z hlediska 
emisí CO2 ani celkovou provozní 
výkonnost vozidel.

Or. en
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Pozměňovací návrh 137
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) V celé Unii musí být nabízena 
k prodeji běžná tržní paliva (tj. včetně 
konvenčních a moderních biopaliv) se 
stálou a vysokou kvalitou a ve všech 
členských státech musí být zajištěna 
harmonizace.  Komise by měla napomoci 
dosažení této situace a naléhavě a jasně 
zmocnit Evropský výbor pro normalizaci 
(CEN) k přípravě technických 
výkonnostních norem pro moderní 
biopaliva a výsledné palivové směsi a 
v případě potřeby k revizi norem pro 
konvenční biopaliva, aby bylo zajištěno, že 
kvalita konečného palivového produktu 
nezhorší vlastnosti z hlediska emisí CO2
ani celkovou provozní výkonnost vozidel.

Or. en

Pozměňovací návrh 138
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) I když mají biopaliva a biokapaliny 
vyrobené z odpadů a zbytků potenciál 
dosáhnout vysokých úspor emisí 
skleníkových plynů a současně mají malé 
nepříznivé ekologické, sociální a 
hospodářské dopady, je třeba provést další 
posouzení jejich dostupnosti, přínosů a 
rizik, mimo jiné v zájmu zajištění údajů 
pro politiku po roce 2020. Současně je 
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zapotřebí dalších informací o výhodách 
konvenčních i moderních biopaliv pro 
energetickou bezpečnost, zejména jsou-li 
k jejich výrobě přímo či nepřímo 
využívána fosilní paliva. V souvislosti 
s těmito otázkami by Komise měla mít 
mandát k předložení zprávy a případně i 
návrhů Evropskému parlamentu a Radě. 
Ve zprávě by měla zohlednit ekologické, 
sociální a hospodářské alternativní 
náklady na využití surovin pro jiné účely, 
než je výroba biopaliv a biokapalin, aby 
zajistila, že ve zprávě budou zváženy 
celkové příznivé a nepříznivé dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Erik Bánki

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.

(7) K zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti průmyslových 
odvětví založených na biopalivech a 
k vytvoření stabilního právního prostředí 
pro stávající a nové investice 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, by měl být přijat závazek, 
že po roce 2020 budou biopaliva 
zachována na stejné úrovni, jakou 
podporuje směrnice 2009/28/ES.

Or. en

Odůvodnění

K dosažení cílů EU 2020 v oblasti politiky klimatu, zejména cíle týkajícího se obnovitelné 
energie, jsou stále nutné značné investice. Nezbytným předpokladem pro jakékoli stávající 
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nebo nové investice je bezpečný a předvídatelný právní rámec. Jakákoli nová investice bude 
vyžadovat nejméně pět let na plánování, povolení, vybudování a uvedení do provozu a bude 
vyžadovat nejméně dalších deset let, aby byla zisková.

Pozměňovací návrh 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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.

(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 druhé generace a moderních
biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Pilar Ayuso

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 

(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 
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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 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. 
Je rovněž důležité zajistit shodu 
s právními předpisy EU o odpadech, 
zejména soulad s hierarchií způsobů 
nakládání s odpady podle článku 4 
směrnice 2008/98/ES o odpadech. 
Opětovné použití a recyklace materiálů 
uvedených v čl. 11 odst. 2 směrnice musí 
mít přednost před jejich použitím jako 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv. 

Or. es

Pozměňovací návrh 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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.

(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 průmyslovou nebo
ekonomickou hodnotu pro jiná využití než 
pro biopaliva, využívají odpadní materiály 
pro energetické účely pouze v souladu s 
hierarchií způsobů nakládání s odpady 
a neucházejí se o využití půdy a vody a 
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chrání tak práva k půdě a na potraviny.

Or. en

Pozměňovací návrh 143
Vladko Todorov Panayotov

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.

(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. 
Je rovněž důležité zdůraznit, že se 
dodržuje a uplatňuje hierarchie způsobů 
nakládání s odpady stanovená v článku 4 
směrnice 2008/98/ES.

Or. en

Odůvodnění

Politika EU by měla být konzistentní.

Pozměňovací návrh 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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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.

(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. 
Lignocelulózové zbytky jsou jedním 
z velmi mála druhů biomasy, které se 
v Evropě vyskytují v obrovském množství. 
Stanovení dílčího cíle pro přimíchávání 
lignocelulózových biopaliv by investorům 
zajistilo jasné podmínky, jichž je třeba, 
aby mohli využívat jejich potenciál.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba stanovit dílčí cíl pro přimíchávání lignocelulózových biopaliv, aby bylo dosaženo 
dvojího cíle, jenž spočívá ve zvýšení energetické bezpečnosti členských států a současném 
snížení dovozu nafty díky výrobě moderních biopaliv. Dalším cílem je podpora investic do 
využívání jednoho z velmi mála druhů biomasy, které se v Evropě vyskytují a mají velký 
potenciál.

Pozměňovací návrh 145
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Využívání zdrojů biomasy zahrnuje 
velké náklady na využití příležitosti, které 
jsou spojeny se zničením nebo ztrátou 
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služeb ekosystému. Členské státy by 
neměly dotovat ani umožňovat 
energetické využití vstupních surovin 
odlišné od využití stávajícího, které by 
mělo negativní dopad na biologickou 
rozmanitost, půdu nebo celkovou 
uhlíkovou bilanci. Opatření by rovněž 
měla zajistit kaskádové využití biomasy 
spolu se zárukami, že zdroje nebudou 
převáděny z využití s vysokou přidanou 
hodnotou pro společnost na energetické 
využití s nízkou hodnotou.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku celé řady stávajících využití, např. dřevovláknité desky, je dřevo stále pevnou 
součástí životního prostředí, a odlišné energetické využití vstupních surovin by způsobilo 
riziko záporné celkové uhlíkové bilance. Jakákoli podpora využití lignocelulózových vláknin 
musí být doprovázena zárukami, že např. odvětví produkce papíru a celulózy nepřijde o 
vstupní suroviny, což by vedlo k poptávce po dříví vyšší kvality a následnému odklonu od 
jiných odvětví či tlaku na intenzivnější těžbu.

Pozměňovací návrh 146
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Měla by být zlepšena soudržnost mezi 
směrnicí 98/70/ES, směrnicí 2009/28/ES a 
právními předpisy v jiných oblastech 
politiky Unie, aby byla využita součinnost 
a zlepšena právní jistota. Definice odpadu 
a zbytků pro účely směrnice 98/70/ES a 
směrnice 2009/28/ES by měla být sladěna 
s definicemi stanovenými ve směrnici 
2008/98/ES. Řetězec odpadu a zbytků 
uvedený ve směrnici 98/70/ES a ve 
směrnici 2009/28/ES by měl být lépe 
určen pomocí kódů odpadů uvedených 
v Evropském katalogu odpadů 
stanoveném rozhodnutím Komise 
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2000/532/ES s cílem usnadnit uplatňování 
těchto směrnic příslušnými orgány 
v členských státech. Podpora biopaliv a 
biokapalin v souladu se směrnicí 
98/70/ES a směrnicí 2009/28/ES by měla 
být v souladu s cíli a s účelem směrnice 
2008/98/ES. Měla by být plně zavedena 
hierarchie způsobů nakládání s odpady 
stanovená v článku 4 směrnice 
2008/98/ES, aby bylo dosaženo cíle Unie, 
jímž je přechod k recyklační společnosti. 
Aby to bylo umožněno, mělo by se použití 
odpadu a zbytků k výrobě biopaliv a 
biokapalin stát součástí plánů nakládání 
s odpady a programů pro předcházení 
vzniku odpadů zavedených členskými 
státy v souladu s kapitolou V směrnice 
2008/98/ES. Provádění směrnice 
98/70/ES a směrnice 2009/28/ES by 
nemělo ohrožovat plné uplatňování 
směrnice 2008/98/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Odpad a vedlejší produkty jsou 
definovány ve směrnici 2008/98/ES o 
odpadech ze dne 19. listopadu 2008. Tytéž 
definice by se tedy měly použít v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Vzhledem k tomu, že odpad a vedlejší 
produkty jsou definovány ve směrnici 
2008/98/ES o odpadech ze dne 
19. listopadu 2008, měly by se tytéž 
definice použít v této směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Mezi různými právními předpisy a politikami EU musí být zajištěna konzistence. Proto by 
neměly být vypracovávány žádné nové definice, které by mohly případně odporovat stávajícím 
definicím nebo je měnit.

Pozměňovací návrh 149
Erik Bánki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné v nových zařízeních, 
aby se zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se odrazovalo od 
dalších investic do zařízení s nízkou 
výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Tímto zvýšením se vytvářejí 
investiční záruky v kapacitách pro výrobu 
biopaliv a biokapalin v souladu s čl. 19 
odst. 6 druhým pododstavcem.

(8) Minimální prahová hodnota úspor 
skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny by měla být zachována tak, 
jak stanoví směrnice 2009/28/ES, neboť 
při stávajících opatřeních je zajištěna lepší
celková bilance skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by odsunul 50% požadavek, který je stanoven na rok 2017, na další rok a 
výsledkem by byla menší úspora emisí skleníkových plynů, což by ohrozilo cíle EU 2020 
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v oblasti politiky klimatu. Toto opatření by oslabilo i právní jistotu.

Pozměňovací návrh 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné v nových zařízeních, 
aby se zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se odrazovalo od 
dalších investic do zařízení s nízkou 
výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Tímto zvýšením se vytvářejí
investiční záruky v kapacitách pro výrobu 
biopaliv a biokapalin v souladu s čl. 19 
odst. 6 druhým pododstavcem.

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné v nových zařízeních, 
aby se zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se podpořily
další investice do zařízení s větší
výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Prahová hodnota ve výši 50 % 
vytvoří investiční záruky v kapacitách pro 
výrobu biopaliv a biokapalin v souladu 
s čl. 19 odst. 6 druhým pododstavcem.

Or. fr

Odůvodnění

Prahová hodnota ve výši 50 % by měla podpořit výzkum a investice v oblasti inovativních 
způsobů výroby moderních biopaliv a rovněž jejich využiti v průmyslu. Jakožto maximální 
procentní hodnota, které má být dosaženo u zařízení, jež jsou v provozu do 1. července 2014, 
by zajistila rovné podmínky, a povzbudila tak investory, aby se odhodlali k investicím do 
nových zařízení na výrobu moderních biopaliv.

Pozměňovací návrh 151
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné v nových zařízeních, 

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné ve všech zařízeních, 
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aby se zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se odrazovalo od 
dalších investic do zařízení s nízkou 
výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Tímto zvýšením se vytvářejí 
investiční záruky v kapacitách pro výrobu 
biopaliv a biokapalin v souladu s čl. 19 
odst. 6 druhým pododstavcem.

jež jsou v provozu, aby se zlepšila jejich 
celková bilance skleníkových plynů a aby 
se odrazovalo od dalších investic do 
zařízení s nízkou výkonností z hlediska 
úspor skleníkových plynů. Tímto zvýšením 
se vytvářejí investiční záruky v kapacitách 
pro výrobu biopaliv a biokapalin v souladu 
s čl. 19 odst. 6 druhým pododstavcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 152
Christa Klaß

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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Přechodu k moderním biopalivům nelze dosáhnout omezením používání konvenčních biopaliv.
V souvislosti s tím je třeba upřednostňovat výzkum a vývoj. Dokud neexistuje jasné odborné 
posouzení rozsahu nepřímé změny ve využívání půdy, není důvod omezovat konvenční 
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biopaliva na úroveň spotřeby v roce 2011.

Pozměňovací návrh 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 154
Horst Schnellhardt

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 

vypouští se
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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.

Or. de

Odůvodnění

Změny v platných právních předpisech by neměly vést k diskriminaci některých konkrétních 
biopaliv. Původní cíl 10 % do roku 2020 by měl být zcela dosažitelný při používání všech 
biopaliv. Omezení první generace biopaliv by ohrozilo již provedené investice a omezilo by 
inovační kapacitu podniků.

Pozměňovací návrh 155
Anja Weisgerber

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 

vypouští se
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těchto biopaliv a biokapalin 
spotřebovaných v roce 2011.

Or. de

Odůvodnění

Přechod na moderní biopaliva nelze připravit omezením využívání konvenčních biopaliv. 
Důležitější je náležitý výzkum a vývoj, aby se zajistilo, že podpora moderních biopaliv bude 
účinná a pokryje náklady. Pro přechod na moderní biopaliva je zásadní vytvářet pobídky k 
přeměně stávajících zařízení na výrobu biopaliv, nikoli jejich uzavírání.

Pozměňovací návrh 156
Erik Bánki

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.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Domněnka Komise o patovém výsledku střetu mezi konvenčními a moderními biopalivy 
odporuje skutečnosti, neboť se ukazuje, že synergie mezi oběma typy paliv jsou tak velké, že 
společnosti vyrábějící konvenční biopaliva jsou v Evropě i ve Spojených státech hlavními 
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aktéry při budování podniků na výrobu moderních biopaliv a používají k tomu kapitál a aktiva, 
která si vypůjčují od podniků první generace. Pokusy omezit konvenční biopaliva motivované 
přáním podpořit moderní biopaliva jsou tak naprosto kontraproduktivní.

Pozměňovací návrh 157
Britta Reimers

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 158
Julie Girling

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 

(9) Pro přípravu přechodu na moderní 
biopaliva a minimalizaci celkových dopadů 
nepřímé změny ve využívání půdy 
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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.

v období do roku 2020 je třeba vytvořit 
realistický harmonogram podávání zpráv 
o nepřímé změně ve využívání půdy pro 
členské státy.

Or. en

Odůvodnění

Vícenásobné započtení není účinným nástrojem pro dosažení cílů stanovených v této směrnici, 
proto by mělo být z této směrnice odstraněno.

Pozměňovací návrh 159
Pilar Ayuso

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 

(9) Pro přípravu přechodu na moderní 
biopaliva a minimalizaci celkových dopadů 
nepřímé změny ve využívání půdy 
v období do roku 2020 je třeba stanovit 
závazné cíle v oblasti moderních biopaliv 
a příslušný harmonogram jejich plnění, 
které investorům zajistí předvídatelnost a 
stabilitu při zachování stávající kapacity a 
předpokládaných investic.
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směrnice 2009/28/ES, měl omezit na podíl 
těchto biopaliv a biokapalin 
spotřebovaných v roce 2011.

Or. es

Pozměňovací návrh 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 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 nebo 
z energetických 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, z olejnin a 
z energetických plodin, jež lze započítat do 
cílů směrnice 2009/28/ES, měl omezit na 
3 % z konečné spotřeby energie v dopravě 
v roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
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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 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 olejnin, jež lze započítat do 
cílů směrnice 2009/28/ES, měl omezit na 
podíl těchto biopaliv a biokapalin 
spotřebovaných v roce 2011. Na podporu 
používání moderních biopaliv by měly být 
na trh zavedeny další pobídky pro 
moderní biopaliva.

Or. sv

Pozměňovací návrh 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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 

(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 a 
směrnici 98/70/ES. Bez omezení 
celkového využití těchto biopaliv by se 
podíl biopaliv a biokapalin vyrobených z 
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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.

obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, 
z cukronosných plodin a z olejnin, jež lze 
započítat do cílů směrnice 2009/28/ES a 
směrnice 98/70/ES, měl omezit na podíl 
těchto biopaliv a biokapalin 
spotřebovaných v roce 2011.

Or. en

Pozměňovací návrh 163
Vladko Todorov Panayotov

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 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 (ve znění této směrnice), 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 2013.

Or. en

Odůvodnění

Při stanovení stropu pro produkci biopaliv první generace je třeba rozlišovat. Vzhledem k 
tomu, že tato směrnice vstoupí v platnost nejdříve koncem roku 2013, mnoho výrobců s ní 
bude seznámeno v nejlepším případě koncem roku.
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Pozměňovací návrh 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních 
biopaliv v rámci celkového 10% cíle. 
V důsledku toho zůstává plně otevřen 
přístup na trh pro biopaliva vyráběná 
zařízeními, jež budou v provozu před 
koncem roku 2013. Novelizační směrnicí 
tudíž zůstávají nedotčena legitimní 
očekávání provozovatelů těchto zařízení.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních 
biopaliv v rámci celkového 10% cíle. 
V důsledku toho zůstává plně otevřen 
přístup na trh pro biopaliva vyráběná 
zařízeními, jež budou v provozu před 
koncem roku 2013. Novelizační směrnicí 
tudíž zůstávají nedotčena legitimní 
očekávání provozovatelů těchto zařízení.

vypouští se

Or. es
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Pozměňovací návrh 166
Erik Bánki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních 
biopaliv v rámci celkového 10% cíle. 
V důsledku toho zůstává plně otevřen 
přístup na trh pro biopaliva vyráběná 
zařízeními, jež budou v provozu před
koncem roku 2013. Novelizační směrnicí 
tudíž zůstávají nedotčena legitimní 
očekávání provozovatelů těchto zařízení.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zavedení 5% hranice na první generaci biopaliv by ohrozilo cíl stanovený ve směrnici 
2009/28/ES, který vyžaduje, aby bylo zajištěno, že v roce 2020 se bude energie 
z obnovitelných zdrojů podílet ve všech druzích dopravy na konečné spotřebě energie nejméně 
10 %.

Pozměňovací návrh 167
Britta Reimers

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních 
biopaliv v rámci celkového 10% cíle. 
V důsledku toho zůstává plně otevřen 
přístup na trh pro biopaliva vyráběná 
zařízeními, jež budou v provozu před 
koncem roku 2013. Novelizační směrnicí 

vypouští se
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tudíž zůstávají nedotčena legitimní 
očekávání provozovatelů těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních 
biopaliv v rámci celkového 10% cíle. 
V důsledku toho zůstává plně otevřen 
přístup na trh pro biopaliva vyráběná 
zařízeními, jež budou v provozu před 
koncem roku 2013. Novelizační směrnicí 
tudíž zůstávají nedotčena legitimní 
očekávání provozovatelů těchto zařízení.

(10) Pro dosažení celkového cíle 10 % 
jsou nadále nejdůležitější konvenční 
biopaliva. Vzhledem k tomu, že jsou 
dostupnější než moderní biopaliva, měla 
by v roce 2020 tvořit alespoň 8 % konečné 
spotřeby energie v odvětví dopravy.
Změnou této směrnice proto zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení na výrobu 
konvenčních biopaliv. Moderní biopaliva 
by měla do roku 2020 tvořit nejméně 2 % 
konečné spotřeby energie.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že 5% cíl stanovený v čl. 3 odst. 4 má být zrušen, je třeba tento bod 
odůvodnění změnit. 5% limit pro biopaliva první generace nezamezí dovozům ze třetích zemí, 
v nichž dochází k přeměně lesních porostů a bažin. Tento přístup však poškodí evropské 
zemědělství. Navíc existuje riziko, že 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví 
dopravy nebude do roku 2020 dosaženo.

Pozměňovací návrh 169
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních 
biopaliv v rámci celkového 10% cíle. 
V důsledku toho zůstává plně otevřen
přístup na trh pro biopaliva vyráběná 
zařízeními, jež budou v provozu před 
koncem roku 2013. Novelizační směrnicí 
tudíž zůstávají nedotčena legitimní 
očekávání provozovatelů těchto zařízení.

(10) Přístup na trh pro biopaliva vyráběná 
zařízeními, jež budou v provozu před 
koncem roku 2013, zůstává plně otevřen. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

Or. de

Odůvodnění

5% limit pro první generaci biopaliv nemůže zmírnit dovoz ze zemí třetího světa, v nichž 
dochází k ničení lesů a mokřin. Limit by navíc mohl vést k tomu, že by v EU byla opuštěna až 
1/3 půdy, na níž se pěstuje řepka, což by bránilo diverzifikaci pěstování formou rotačního 
principu. Limit by nakonec oslaboval i investice do druhé generace biopaliv, která jsou 
vyvíjena z první generace biopaliv a obecně v rámci biohospodářství.

Pozměňovací návrh 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních 
biopaliv v rámci celkového 10% cíle. 
V důsledku toho zůstává plně otevřen
přístup na trh pro biopaliva vyráběná 
zařízeními, jež budou v provozu před 
koncem roku 2013. Novelizační směrnicí 
tudíž zůstávají nedotčena legitimní 
očekávání provozovatelů těchto zařízení.

(10) 3% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
celkového cíle týkajícího se obnovitelné 
energie. Přístup na trh pro biopaliva 
vyráběná zařízeními, jež budou v provozu 
před koncem roku 2013, zůstává plně 
otevřen. Novelizační směrnicí tudíž 
zůstávají nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 171
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

(10) 8% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

Or. en

Odůvodnění

Měl by být zvážen společný cíl pro konvenční i moderní biopaliva.

Pozměňovací návrh 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 

(10) 4% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
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provozovatelů těchto zařízení. provozovatelů těchto zařízení.

Or. sv

Pozměňovací návrh 173
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

(10) 4% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 174
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového cíle začlenění energie 
z obnovitelných zdrojů. V důsledku toho 
zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
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provozovatelů těchto zařízení. nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 175
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

(10) 7% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2014. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

Or. en

Odůvodnění

1. V souladu s pozměňovacím návrhem 1. 2. Při stanovení stropu pro produkci biopaliv první 
generace je třeba rozlišovat.  Vzhledem k tomu, že tato směrnice vstoupí v platnost nejdříve 
koncem roku 2013, mnoho výrobců s ní bude seznámeno v nejlepším případě koncem roku. V 
té době již budou připraveni na provoz zařízení v roce 2014.

Pozměňovací návrh 176
Sari Essayah

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 

(10) 5% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
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států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 
v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení. Podíl 
biopaliv druhé generace by však měl být 
vyšší než 5 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 177
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Měly by být zajištěny pobídky 
s cílem podnítit využívání elektřiny 
z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy. 
Dále by měla být podporována opatření 
pro energetickou účinnost a úspory 
energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Horst Schnellhardt

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. 

vypouští se
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Biopalivům vyráběným ze vstupních 
surovin, jež nevedou k další poptávce po 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor.

Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k zásadním pochybnostem týkajícím se metody výpočtu faktorů souvisejících s 
nepřímou změnou ve využívání půdy Komise sama rozhodla, že pro účely účetnictví se faktory 
související s nepřímou změnou ve využívání půdy nebudou používat. Je tedy sporné používat 
tyto soubory údajů pro účely podávání zpráv. Podle modelů používaných pouze IFPRI existují 
velké rozdíly mezi hodnotami nepřímé změny ve využívání půdy u bioetanolu a bionafty. 
Modely, které používá CARB v USA, naopak vykazují podobné hodnoty u kukuřičného etanolu 
a řepkové nafty vyráběné na středozápadě.

Pozměňovací návrh 179
Britta Reimers

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 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor. .

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11
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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 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor. 

(11) Z posouzení dopadů provedeného 
Komisí vyplynulo, že v odhadech emisí 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy se navzdory lepšímu 
chápání tohoto fenoménu a nedávným 
vědeckým pokrokům mohou projevovat 
nedostatky a omezení modelů 
používaných pro stanovení konkrétní 
hodnoty emisí, k nimž dochází vlivem 
nepřímé změny ve využívání půdy a 
přechodem na jiné typy plodin. Uváděná 
čísla proto nejsou dostatečně spolehlivá, 
aby se mohla stát součástí právního 
předpisu.

Or. es

Pozměňovací návrh 181
Erik Bánki

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 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor. .

(11) Biopalivům vyráběným ze vstupních 
surovin, jež nevedou k další poptávce po 
půdě, například biopalivům z biomasy 
získané z vyššího výnosu plodin nebo
z odpadových vstupních surovin, by se měl 
přidělit nulový emisní faktor.

Or. en

Odůvodnění

I u metodiky a údajů používaných pro odhadování nepřímé změny ve využívání půdy existují 
vážné pochybnosti o vědeckých základech. Proto není vhodné zahrnovat je do zprávy 
členských států.
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Pozměňovací návrh 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor.

(11) Biopalivům vyráběným ze vstupních 
surovin, jež nevedou k další poptávce po 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin nebo zvyšování výnosů, 
by se měl přidělit nulový emisní faktor.

Or. en

Pozměňovací návrh 183
Bas Eickhout

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 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor. 

(11) Pro zajištění přesnosti cílů Unie v 
oblasti snižování emisí skleníkových plynů 
a obnovitelné energie musí být zohledněny
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy při výpočtu snížení emisí 
skleníkových plynů požadovaných na 
základě kritérií udržitelnosti začleněných 
do směrnice 2009/28/ES a směrnice
98/70/ES. Emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy je rovněž třeba 
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 
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ze vstupních surovin, jež nevedou k další 
poptávce po půdě, například biopalivům 
z odpadových vstupních surovin, by se měl 
přidělit nulový emisní faktor.

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Julie Girling

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 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor. 

(11) Odhadované emise vyplývající 
z nepřímé změny ve využívání půdy by se 
měly od roku 2015 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 půdě, například biopalivům 
z odpadových vstupních surovin, by se měl 
přidělit nulový emisní faktor. .

Or. en

Odůvodnění

Od roku 2015 by mělo být vyžadováno podávání zpráv o nepřímé změně ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 185
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Přezkum a úprava této metodiky by 
měly zohlednit skutečnost, že podniky na 
základě platného právního předpisu již 
provedly obrovské investice. 
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Or. fr

Pozměňovací návrh 186
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Nepovinné režimy uznávané 
Evropskou komisí jsou hlavním 
nástrojem, který hospodářské subjekty 
používají k prokázání toho, že dodržují 
kritéria udržitelnosti stanovená v článku 
7b směrnice 98/70/ES a článku 17 
směrnice 2009/28/ES. Neexistuje však 
dostatek kritérií, která tyto režimy musí 
splňovat, aby byly uznány. Proto by měla 
být ustanovena jasnější pravidla. Pouze ty 
režimy, které poskytují účinné 
mechanismy pro záruku nezávislosti 
a spolehlivosti auditů a zapojení místních 
a původních komunit, by měly být 
považovány za vyhovující této směrnici. 
Tyto režimy by měly dále obsahovat jasná 
a přísná pravidla ohledně vyřazení 
dodávek biopaliv a biokapalin z režimů 
v případě, že nesplňují její ustanovení. 
Komise by měla mít přístup ke všem 
relevantním dokumentům, které vzbuzují 
obavy z nekalých praktik, a zveřejnit je, 
aby mohla sledovat a prosazovat účinné 
fungování režimů.

Or. en

Pozměňovací návrh 187
Sabine Wils

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

(11b) Směrnice 98/70/ES a směrnice 
2009/28/ES neobsahují žádná ustanovení 
zabývající se postupem uznávání těchto 
nepovinných režimů, a proto nezajišťují 
dostatečnou účinnost, co se týče souladu 
režimů s kritérii udržitelnosti a 
transparentnosti. Proto je vhodné, aby 
Komise pro tyto režimy zavedla povinné 
minimální požadavky, na jejichž základě 
se bude předpokládat, že režimy splňují 
kritéria udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Využití půdy k pěstování vstupních 
surovin pro výrobu biopaliv by nemělo 
vést k vysídlení místních a domorodých 
společenství. Za tímto účelem by za 
udržitelná měla být považována pouze 
taková biopaliva a biokapaliny, jejichž 
výroba neomezuje práva místních a 
domorodých společenství.

Or. sv

Pozměňovací návrh 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

(11a) Využití půdy k pěstování vstupních 
surovin pro výrobu biopaliv by nemělo 
vést k vysídlení místních a domorodých 
společenství. Za tímto účelem by za 
udržitelná měla být považována pouze 
taková biopaliva a biokapaliny, jejichž 
výroba neomezuje práva místních a 
domorodých společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Využití půdy pro pěstování biopaliv 
by nemělo vést k přesídlení místních a 
původních komunit. Pozemky místních 
společenství je tedy nutno konkrétním 
způsobem chránit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Výroba biopaliv by neměla 
oslabovat pozemková práva místních a 
domorodých společenství. Proto by Unie 
měla v rámci kritérií udržitelnosti zavést 
zvláštní opatření na ochranu 
pozemkových práv těchto společenství.
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Or. en

Pozměňovací návrh 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Lesy přinášejí celou řadu 
environmenálních, hospodářských a 
sociálních výhod a poskytují celou řadu 
pro lidstvo zásadních služeb, jako je 
udržování biologické rozmanitosti, 
poskytování nízkoemisních vstupních 
surovin a zachování funkcí ekosystémů i 
ochrana klimatického systému. Ve 
směrnici o obnovitelné energii již existují 
kritéria udržitelnosti pro lesní biomasu a 
Evropská komise vydá další doporučení 
týkající se kritérií udržitelnosti pro pevnou 
biomasu s cílem řešit obavy týkající se 
rostoucí poptávky po dovážené dřevní 
biomase. Členské státy EU mají příslušné 
nástroje a právní předpisy, které chrání 
udržitelnost lesní biomasy. Aby 
nedocházelo ke zdvojování právních 
předpisů a nevznikala byrokratická zátěž, 
není třeba v této směrnici vytvářet nová 
kritéria udržitelnosti pro lesní biomasu.

Or. en

Pozměňovací návrh 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 
98/70/ES, pokud jde o přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku. Za 
tímto účelem, a pokud to bude zaručeno 
nejnověji dostupnými vědeckými důkazy, 
by měla Komise zvážit možnost zrevidovat 
faktory nepřímé změny ve využívání půdy 
u navržených skupin plodin, jakož i 
možnost zavedení faktorů na dalších 
úrovních rozložení a včetně dalších 
hodnot, pokud by měly být na trh uvedeny 
nové vstupní suroviny biopaliv.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 194
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 
98/70/ES, pokud jde o přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku. Za 
tímto účelem, a pokud to bude zaručeno 
nejnověji dostupnými vědeckými důkazy, 
by měla Komise zvážit možnost zrevidovat 
faktory nepřímé změny ve využívání půdy 
u navržených skupin plodin, jakož i 
možnost zavedení faktorů na dalších 
úrovních rozložení a včetně dalších 
hodnot, pokud by měly být na trh uvedeny 
nové vstupní suroviny biopaliv.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Důvod pro použití metody by se neměl sám o sobě opírat o nejnovější dostupné vědecké 
důkazy, ale o to, zda může být příslušný přístup skutečně klasifikován jako vědecký.

Pozměňovací návrh 195
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 
98/70/ES, pokud jde o přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku. Za 
tímto účelem, a pokud to bude zaručeno 
nejnověji dostupnými vědeckými důkazy, 
by měla Komise zvážit možnost zrevidovat 
faktory nepřímé změny ve využívání půdy 
u navržených skupin plodin, jakož i 
možnost zavedení faktorů na dalších 
úrovních rozložení a včetně dalších 
hodnot, pokud by měly být na trh uvedeny 
nové vstupní suroviny biopaliv.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V současnosti není k dispozici žádný pevný a přiměřený vědecký základ, jenž by odůvodnil 
tuto metodu a její uplatňování. Tento přístup navíc nezajišťuje nezbytnou právní jistotu.

Pozměňovací návrh 196
Erik Bánki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 
98/70/ES, pokud jde o přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku. Za 
tímto účelem, a pokud to bude zaručeno 
nejnověji dostupnými vědeckými důkazy, 
by měla Komise zvážit možnost zrevidovat 
faktory nepřímé změny ve využívání půdy 
u navržených skupin plodin, jakož i 
možnost zavedení faktorů na dalších 
úrovních rozložení a včetně dalších 
hodnot, pokud by měly být na trh uvedeny 
nové vstupní suroviny biopaliv.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Neexistuje žádný spolehlivý a vhodný vědecký základ, který by takovou metodiku odůvodňoval 
a využíval, a tento přístup rovněž oslabuje potřebnou právní jistotu.

Pozměňovací návrh 197
Britta Reimers

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 
98/70/ES, pokud jde o přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku. Za 
tímto účelem, a pokud to bude zaručeno 
nejnověji dostupnými vědeckými důkazy, 
by měla Komise zvážit možnost zrevidovat 
faktory nepřímé změny ve využívání půdy 
u navržených skupin plodin, jakož i 
možnost zavedení faktorů na dalších 

vypouští se
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úrovních rozložení a včetně dalších 
hodnot, pokud by měly být na trh uvedeny 
nové vstupní suroviny biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 
98/70/ES, pokud jde o přizpůsobení
vědeckému a technickému pokroku. Za 
tímto účelem, a pokud to bude zaručeno 
nejnověji dostupnými vědeckými důkazy, 
by měla Komise zvážit možnost zrevidovat 
faktory nepřímé změny ve využívání půdy 
u navržených skupin plodin, jakož i 
možnost zavedení faktorů na dalších 
úrovních rozložení a včetně dalších 
hodnot, pokud by měly být na trh uvedeny 
nové vstupní suroviny biopaliv.

(12) Komise by měla s ohledem na 
vědecký a technický pokrok pravidelně 
revidovat seznam dostupných moderních 
biopaliv uvedený v příloze IX.

Or. es

Pozměňovací návrh 199
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 

(12) Komise by měla do roku 2018 
zrevidovat metodu pro odhad emisních 
faktorů změny ve využívání půdy v příloze 
VIII směrnice 2009/28/ES a příloze V 
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98/70/ES, pokud jde o přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku. Za 
tímto účelem, a pokud to bude zaručeno 
nejnověji dostupnými vědeckými důkazy, 
by měla Komise zvážit možnost zrevidovat 
faktory nepřímé změny ve využívání půdy 
u navržených skupin plodin, jakož i
možnost zavedení faktorů na dalších 
úrovních rozložení a včetně dalších hodnot, 
pokud by měly být na trh uvedeny nové 
vstupní suroviny biopaliv.

směrnice 98/70/ES, pokud jde o 
přizpůsobení vědeckému a technickému 
pokroku. Za tímto účelem, a pokud to bude 
zaručeno nejnověji dostupnými vědeckými 
důkazy, by měla Komise zrevidovat 
faktory nepřímé změny ve využívání půdy 
u navržených skupin plodin, jakož i 
možnost zavedení faktorů na dalších 
úrovních rozložení a včetně dalších hodnot, 
pokud by měly být na trh uvedeny nové 
vstupní suroviny biopaliv. Revize by měla 
mít podobu pozměňovacího návrhu k této 
směrnici tak, aby byla přijata řádným 
legislativním postupem.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla do roku 2018 zrevidovat podávání zpráv o nepřímé změně ve využívání půdy, 
aby mohla zvážit provedení změn v této směrnici, včetně možného zavedení faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 200
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 
98/70/ES, pokud jde o přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku. Za 
tímto účelem, a pokud to bude zaručeno 
nejnověji dostupnými vědeckými důkazy, 
by měla Komise zvážit možnost zrevidovat 
faktory nepřímé změny ve využívání půdy 
u navržených skupin plodin, jakož i 
možnost zavedení faktorů na dalších 
úrovních rozložení a včetně dalších hodnot, 
pokud by měly být na trh uvedeny nové 
vstupní suroviny biopaliv.

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 98/70/ES 
(ve znění této směrnice), pokud jde o 
přizpůsobení vědeckému a technickému 
pokroku. Za tímto účelem, a pokud to bude 
zaručeno nejnověji dostupnými vědeckými 
důkazy, by měla Komise zvážit možnost 
zrevidovat faktory nepřímé změny ve 
využívání půdy u navržených skupin 
plodin, jakož i možnost zavedení faktorů 
na dalších úrovních rozložení a včetně 
dalších hodnot, pokud by měly být na trh 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv. 
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Revidovaný návrh by měl být konzultován 
s předními odborníky ve všech dotčených 
oblastech a se všemi zúčastněnými 
stranami.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba provést konzultace s předními odborníky ve všech dotčených oblastech, neboť 
rozhodnutí prakticky změní život lidí.

Pozměňovací návrh 201
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto přechodné opatření ke 
zmírnění nepřímé změny ve využívání 
půdy. Tato ustanovení již v současné 
formě nejsou adekvátní a musí se začlenit 
do přístupu stanoveného v této směrnici 
k zajištění toho, aby celková opatření 
k minimalizaci emisí z nepřímé změny ve 
využívání půdy zůstala soudržná.

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto opatření ke zmírnění nepřímé 
změny ve využívání půdy. Komise by měla 
posoudit i další opatření ke zmírnění 
nepřímé změny ve využívání půdy, jako je 
využívání vedlejších produktů, zvyšování 
výnosů sklizně, efektivita výroby a 
produkce plodin na opuštěné či 
nevyužívané půdě, a zvážit jejich 
začlenění do uvedených směrnic v podobě 
bonusu odpovídajícího tomu, jaký je již 
stanoven v příloze IV části C bodě 7 
směrnice 98/70/ES a v příloze V části C 
bodě 7 směrnice 2009/28/ES pro biomasu 
získávanou ze znehodnocené půdy, která 
prošla obnovou. 

Or. es
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Pozměňovací návrh 202
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto přechodné opatření ke 
zmírnění nepřímé změny ve využívání 
půdy. Tato ustanovení již v současné formě 
nejsou adekvátní a musí se začlenit do
přístupu stanoveného v této směrnici 
k zajištění toho, aby celková opatření 
k minimalizaci emisí z nepřímé změny ve 
využívání půdy zůstala soudržná.

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto přechodné opatření ke 
zmírnění nepřímé změny ve využívání 
půdy. Tato ustanovení již v současné formě 
nejsou adekvátní a musí se začlenit do 
přístupu stanoveného v této směrnici 
k zajištění toho, aby celková opatření 
k minimalizaci emisí z nepřímé změny ve 
využívání půdy zůstala soudržná. Je však 
nutné poskytovat podporu pro využívání 
znehodnocené půdy k pěstování biopaliv, 
pokud přitom nedochází k nepřímé změně 
ve využívání půdy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 203
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto přechodné opatření ke 
zmírnění nepřímé změny ve využívání 
půdy. Tato ustanovení již v současné formě 
nejsou adekvátní a musí se začlenit do 
přístupu stanoveného v této směrnici 

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto přechodné opatření ke 
zmírnění nepřímé změny ve využívání 
půdy. Tato ustanovení již v současné formě 
nejsou adekvátní a musí se omezit a 
začlenit do přístupu stanoveného v této 
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k zajištění toho, aby celková opatření 
k minimalizaci emisí z nepřímé změny ve 
využívání půdy zůstala soudržná.

směrnici k zajištění toho, aby celková 
opatření k minimalizaci emisí z nepřímé 
změny ve využívání půdy zůstala soudržná.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení kvality znehodnocené půdy, zejména půdy na svazích, přispívá ke snížení rizika 
přírodního nebezpečí, jako jsou sesuvy půdy, přičemž půda je vyžívána i k užitečným účelům, 
tj. k těžbě rostlinného materiálu používaného k výrobě energie, včetně energie ve formě 
biopaliv. O snížení emisí uhlíku by se nemělo uvažovat jen kvůli snížení samotnému, ale v 
souvislosti s nejobecnější bezpečností, tj. v souvislosti se snížením rizika přírodních katastrof 
se závažnými důsledky.

Pozměňovací návrh 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Aby se směrnice 2009/28/ES a 
směrnice 98/70/ES mohly přizpůsobit 
inovačnímu a vědeckému pokroku a aby 
byla vytvořena jistota pro investory, měla 
by Evropská unie, která je hnací silou 
politiky biopaliv v Evropě, podporovat 
používání biopaliv s nejvyšší úsporou 
emisí skleníkových plynů. Proto by měla 
být změněna metodika dosažení celkového 
posouzení životního cyklu úspor CO2 u 
jednotlivých biopaliv tak, že budou 
zahrnuty úspory CO2 v průběhu výroby 
konečného paliva, neboť každé biopalivo 
(úplné nebo částečné) bude mít jiný dopad 
na konečné palivo.

Or. en

Odůvodnění

K zajištění nejlepšího řešení v oblasti biopaliv je třeba provést řádné a úplné posouzení. Pro 
směs biopaliv neexistuje jediné řešení. Každé musí být tedy posouzeno samostatně s ohledem 
na celkové emise CO2, aby byla zajištěna spravedlivá soutěž a správné možnosti volby v 
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oblasti životního prostředí. Evropská komise posoudí každé biopalivo z hlediska jeho 
energetické a klimatické výkonnosti a provede tak řádnou, odborně podloženou volbu biopaliv, 
aby posílila politický rámec.

Pozměňovací návrh 205
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) V odvětví dopravy je třeba 
podporovat elektrickou energii 
z obnovitelných zdrojů. Členské státy by se 
tak měly snažit podporovat nadále podíl 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
v energetice a zároveň podněcovat průnik 
elektromobilů na trh. Členským státům by 
rovněž mělo být povoleno přesměrovat své 
finanční prostředky vyhrazené v 
současnosti zcela či zčásti na dosažení 
podílu energie z biopaliv vyrobených z 
obilovin a dalších plodin bohatých na 
škrob, z cukru, olejnin a dalších 
energetických plodin pěstovaných na 
půdě, na zvýšení podpory energie z 
obnovitelných zdrojů, zejména energie 
větru, sluneční energie, energie mořských 
vln a geotermální energie, které prokázaly 
svoji obnovitelnost a udržitelnost. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 206
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se směrnice 98/70/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 

vypouští se
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pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich 
vykazování, metodu pro výpočet emisí 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy, přípustnou úroveň 
obsahu kovových přísad v palivech, 
přípustné analytické metody týkající se 
specifikací paliv a povolené odchylky 
tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

Or. en

Pozměňovací návrh 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se směrnice 98/70/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 

(18) Aby se směrnice 98/70/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 
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metodu pro výpočet emisí vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy,
přípustnou úroveň obsahu kovových přísad 
v palivech, přípustné analytické metody 
týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

přípustnou úroveň obsahu kovových přísad 
v palivech, přípustné analytické metody 
týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se směrnice 98/70/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 
metodu pro výpočet emisí vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy,
přípustnou úroveň obsahu kovových přísad 
v palivech, přípustné analytické metody 
týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

(18) Aby se směrnice 98/70/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 
přípustnou úroveň obsahu kovových přísad 
v palivech, přípustné analytické metody 
týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

Or. en

Pozměňovací návrh 209
Julie Girling
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam 
vstupních surovin biopaliv, jež se 
vícenásobně započítávají do cíle 
stanoveného v čl. 3 odst. 4, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů, metodu pro výpočet 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam 
vstupních surovin biopaliv, jež se 
vícenásobně započítávají do cíle 
stanoveného v čl. 3 odst. 4, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů, metodu pro výpočet 

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam 
moderních biopaliv, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
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emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

biokapalin.

Or. es

Pozměňovací návrh 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam
vstupních surovin biopaliv, jež se 
vícenásobně započítávají do cíle 
stanoveného v čl. 3 odst. 4, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů, metodu pro výpočet 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Erik Bánki

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam
vstupních surovin biopaliv, jež se 
vícenásobně započítávají do cíle 
stanoveného v čl. 3 odst. 4, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů, metodu pro výpočet 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů, metodu pro výpočet 
množství biomasy, která nezpůsobuje 
žádné emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

Or. en

Odůvodnění

Vícenásobné započítávání není v souladu s cílem zvýšit úspory emisí skleníkových plynů a 
tento přístup oslabuje i potřebnou právní jistotu, bez níž by nedocházelo k investicím.

Pozměňovací návrh 213
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam 
vstupních surovin biopaliv, jež se 
vícenásobně započítávají do cíle 
stanoveného v čl. 3 odst. 4, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
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oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů, metodu pro výpočet 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

Or. fr

Pozměňovací návrh 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam 
vstupních surovin biopaliv, jež se 
vícenásobně započítávají do cíle 
stanoveného v čl. 3 odst. 4, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů, metodu pro výpočet 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

Or. it

Pozměňovací návrh 215
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu s 
článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam 
vstupních surovin biopaliv, jež se 
vícenásobně započítávají do cíle 
stanoveného v čl. 3 odst. 4, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů, metodu pro výpočet 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu 
s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam 
vstupních surovin biopaliv, jež se 
započítávají do cíle stanoveného v čl. 3 
odst. 4, obsah energie pohonných hmot, 
kritéria a zeměpisné oblasti pro určování 
vysoce rozmanitých travnatých porostů, 
metodu pro výpočet emisí vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a 
metodické zásady a hodnoty nezbytné pro 
posouzení, zda byla splněna kritéria 
udržitelnosti biopaliv a biokapalin.

Or. de

Odůvodnění

Změny v platných právních předpisech by neměly vést k diskriminaci některých konkrétních
biopaliv. Výsledkem vícenásobného započítávání biopaliv nejnovější generace by bylo 
zmírnění 10% cíle pro rok 2020.

Pozměňovací návrh 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad.



PE513.032v01-00 100/105 AM\937595CS.doc

CS

odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad.

Or. es

Pozměňovací návrh 218
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
financovaných z veřejných prostředků
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů v Unii a ve 
třetích zemích vyvážejících do EU
vyplývajících z nepřímé změny ve 
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odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

využívání půdy a v hledání způsobů, jak 
dále minimalizovat jejich dopad, tím, že 
ihned po vstupu této směrnice v platnost 
zahrne odhadované emisní faktory
nepřímé změny ve využívání půdy do 
režimu udržitelnosti. Komise rovněž 
navrhne další opatření, například možný 
zákaz dovozů biopaliv a biokapalin, které 
přispívají k zvýšeným emisím 
skleníkových plynů kvůli nepřímé změně 
ve využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mělo zahrnovat kritéria 
udržitelnosti, jež mají být splněna v 
případě moderních biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
harmonizovaných opatření k zajištění 
udržitelnosti moderních pohonných hmot
do režimu udržitelnosti od 1. ledna 2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mělo zahrnovat kritéria
udržitelnosti, jež mají být splněna v zájmu 
podpory moderních biopaliv. Komise by 
měla provést příslušnou analýzu s cílem 
posoudit dopad provádění této směrnice 
na lesnictví a související odvětví.

Or. en

Pozměňovací návrh 222
Julie Girling
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

(20) Komise by měla do roku 2018 na 
základě nejlepších a nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumat efektivnost 
opatření zavedených touto směrnicí v 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a řešit způsoby, jak dále 
minimalizovat jejich dopad, a poté by 
mohla zvážit zavedení odhadovaných 
emisních faktorů nepřímé změny ve 
využívání půdy do režimu udržitelnosti od 
1. ledna 2021.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla do roku 2018 zrevidovat podávání zpráv o nepřímé změně ve využívání půdy, 
aby mohla zvážit provedení změn v této směrnici, včetně možného zavedení faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 223
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021. Komise by 
měla provést náležité zkoušky, v nichž 
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posoudí dopady podmínek provádění této 
směrnice na odvětví využívající biomasu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je obzvlášť důležité, aby Komise v 
rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

(21) Je obzvlášť důležité, aby Komise v 
rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni, za 
účasti zástupců lesnictví a souvisejících 
odvětví a zemědělství. Při přípravě a 
vypracovávání aktů v přenesené pravomoci 
by Komise měla zajistit, aby byly příslušné 
dokumenty předány současně, včas a 
vhodným způsobem Evropskému 
parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je obzvlášť důležité, aby Komise v 
rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

(21) Je obzvlášť důležité, aby Komise v 
rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni v 
oblasti lesnictví a zemědělství. Při přípravě 
a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
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Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr


