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Pozměňovací návrh 226
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 1 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Změny směrnice 98/70/ES Změny směrnice 98/70/ES ve znění 
směrnice 2009/30/ES ze dne 23. dubna 
2009

Or. en

Odůvodnění

Za účelem vyjasnění.

Pozměňovací návrh 227
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 (nový)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 3 se odstavec 3 nahrazuje 
tímto:
„3. Členské státy budou vyžadovat, aby 
dodavatelé až do konce roku 2018 na trh 
uváděli benzin s maximálním obsahem 
kyslíku 2,7 % a maximálním obsahem 
etanolu 5 % a pokud to považují za 
nutné, mohou vyžadovat, aby byl tento 
benzin na trh uváděn po delší časové 
období. Zajistí, aby spotřebitelé obdrželi 
přímo u čerpací stanice náležité 
informace o obsahu biopaliva v benzinu, 
a zejména o náležitém použití různých 
benzinových směsí. V tomto ohledu by 
měla být dodržována doporučení na 
označování EN228: 2012 na čerpacích 
stanicích po celé EU.“
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Or. en

Odůvodnění

S ohledem na ustanovení čl. 3 odst. 2 je třeba ujistit, že ochranná třída benzinu zůstane pro 
vozidla, která nemohou používat benzin E10, k dispozici po delší dobu. Mělo by být rovněž 
zajištěno, že spotřebitelé obdrží příslušné informace přímo u čerpací stanice.

Pozměňovací návrh 228
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 a (nový)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–1a. V čl. 4 odst. 1 se třetí pododstavec
nahrazuje tímto:
„V případě, že objem FAME 
přimíchávaného do motorové nafty 
překročí 7 % objemu, členské státy 
zajistí, aby spotřebitelé obdrželi náležité 
informace o obsahu FAME přímo na 
čerpacích stanicích.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k navrhovanému vypuštění článku 21 ze směrnice 2009/28/ES se zdá být nezbytné 
zařadit do směrnice 98/70/ES ve znění směrnice 2009/30/ES povinnost čerpacích stanic 
označovat bionaftu obsahující více než 7 % FAME.

Pozměňovací návrh 229
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. -a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Členské státy požadují, aby 
dodavatelé postupně snižovali, až o 13 %
do 31. prosince 2025, životní cyklus emisí 
skleníkových plynů na jednotku energie 
z paliva a dodané energie ve srovnání se 
základní normou pro paliva uvedenou 
v odst. 5 písm. b). Toto snížení se skládá 
z těchto kroků:
a) cíle 9 % do 31. prosince 2025. Členské 
státy budou za účelem tohoto snížení 
požadovat, aby dodavatelé splnili tyto 
cíle: 2 % do 31. prosince 2014 a 4 % do 
31. prosince 2017 a 6 % do 31. prosince 
2020;
b) dalšího cíle 2% do 31. prosince 2022, 
kterého má být podle čl. 9 odst. 1 písm. 
h) dosaženo jednou nebo oběma z těchto 
metod:
i) dodávkami energie pro dopravu pro 
použití ve všech typech silničních 
vozidel, nesilničních pojízdných vozidel 
(včetně plavidel vnitrozemské plavby), 
zemědělských nebo lesnických traktorů 
nebo rekreačních plavidel;
ii) použitím veškerých technologií 
(včetně zachycování a ukládání uhlíku), 
které mohou snížit životní cyklus emisí 
skleníkových plynů na jednotku energie 
dodaného paliva nebo energie;
c) dalšího cíle 2 % stanoveného pro 
odvětví dodávající pohonné hmoty, 
kterého má být podle čl. 9 odst. 1 písm. 
i) dosaženo do 31. prosince 2022
využíváním kreditů získaných nákupem 
v rámci mechanismu čistého rozvoje 
vycházejícího z Kjótského protokolu, a 
to za podmínek stanovených ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství“. Tímto odstavcem 
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nebude dotčena metodika stanovená 
v odstavci 5.
Členské státy při určování souladu 
s pododstavci a) a b) zajistí, aby 
maximální příspěvek dodavatelů biopaliv 
přispívajících k nepřímé změně ve 
využívání půdy, jak je stanoveno v příloze 
V, nebyl vyšší než množství energie 
odpovídající maximálnímu příspěvku v čl. 
3 odst. 4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohli dodavatelé paliv snáze dosáhnout cíle snížení emisí o 6 % při dodržování zavádění 
anualizovaných emisí ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných nepřímou změnou ve využívání 
půdy, je vhodné odložit tento cíl na rok 2022 (namísto 2020) a stanovit způsob jeho dosažení. 
To zaručuje osmiletou ochranu (průměrná lhůta splácení těchto zařízení) investic 
provedených i těsně před přijetím této směrnice.

Pozměňovací návrh 230
Gerben-Jan Gerbrandy

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Členské státy požadují, aby 
dodavatelé postupně snižovali, až o 13 %
do 31. prosince 2025, životní cyklus emisí 
skleníkových plynů na jednotku energie 
z paliva a dodané energie ve srovnání se 
základní normou pro paliva uvedenou 
v odst. 5 písm. b). Toto snížení se skládá 
z těchto kroků:
a) cíle 9 % do 31. prosince 2025. Členské 
státy budou za účelem tohoto snížení 
požadovat, aby dodavatelé splnili tyto 
cíle: 2 % do 31. prosince 2014, [...] 4 % 
do 31. prosince 2017 a 6 % do 
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31. prosince 2020;
b) dalšího orientačního cíle 2% do 
31. prosince 2020, kterého má být podle 
čl. 9 odst. 1 písm. h) dosaženo jednou 
nebo oběma z těchto metod:
i) dodávkami energie pro dopravu pro 
použití ve všech typech silničních 
vozidel, nesilničních pojízdných vozidel 
(včetně plavidel vnitrozemské plavby), 
zemědělských nebo lesnických traktorů 
nebo rekreačních plavidel;
ii) použitím veškerých technologií 
(včetně zachycování a ukládání uhlíku), 
které mohou snížit životní cyklus emisí 
skleníkových plynů na jednotku energie 
dodaného paliva nebo energie;
c) dalšího indikativního cíle 2 % 
stanoveného pro odvětví dodávající 
pohonné hmoty, kterého má být podle čl. 
9 odst. 1 písm. i) dosaženo do 
31. prosince 2020 využíváním kreditů 
získaných nákupem v rámci 
mechanismu čistého rozvoje 
vycházejícího z Kjótského protokolu, a 
to za podmínek stanovených ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství“.
Členské státy při určování souladu 
s pododstavci a) a b) zajistí, aby 
maximální příspěvek dodavatelů biopaliv 
přispívajících k nepřímé změně ve 
využívání půdy, jak je stanoveno v příloze 
V, nebyl vyšší než množství energie 
odpovídající maximálnímu příspěvku v čl. 
3 odst. 4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.“

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Chris Davies
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. -a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 2 se návětí nahrazuje tímto:
„2. Členské státy požadují, aby 
dodavatelé formou poskytování 
nízkouhlíkových paliv postupně snižovali, 
až o 10 % do 31. prosince 2020, životní 
cyklus emisí skleníkových plynů na 
jednotku energie z paliva a dodané 
energie ve srovnání se základní normou 
pro paliva uvedenou v odst. 5 písm. b). 
Toto snížení se skládá z těchto kroků:“

Or. en

Odůvodnění

Je důležité podpořit poptávku po nízkouhlíkových palivech a jejich propagaci.

Pozměňovací návrh 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) cíle 6 % do 31. prosince 2020. 
Členské státy budou za účelem tohoto 
snížení požadovat, aby dodavatelé splnili 
tento průběžný cíl: 4 % do roku 2018;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) v odst. 2 písm. b) se podbod ii) 
nahrazuje tímto:
„ii) použitím veškerých technologií 
(včetně zachycování a ukládání uhlíku 
nebo zachycování uhlíku a jeho používání 
pro účely dopravy), které mohou snížit 
životní cyklus emisí skleníkových plynů 
na jednotku energie dodaného paliva 
nebo energie;“

Or. en

Odůvodnění

Toto je významná příležitost pro využívání nevyhnutelných odpadních průmyslových plynů 
(jako je CO při výrobě oceli) k výrobě etanolu nebo jiných kapalných paliv pro účely dopravy 
prostřednictvím procesu mikrobiální fermentace.

Pozměňovací návrh 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 2 se vkládá písmeno ca), 
které zní:
„ca) pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v prvním pododstavci členské 
státy zajistí, aby maximální podíl biopaliv 
vyráběných z obilovin a jiných plodin 
bohatých na škrob, cukronosných plodin 
a olejnin nebo zvláštních energetických 
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plodin nebyl větší než množství energie 
odpovídající 5 %, tedy odhadovanému 
podílu na konci roku 2011, konečné 
spotřeby energie v dopravě v roce 2020.“

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 2 se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„Každý členský stát zajistí pro účely odst. 
2 písm. a) a b), aby maximální příspěvek 
energie z biopaliv přispívajících k nepřímé 
změně ve využívání půdy, zejména těch, 
která jsou uvedena příloze V, činil nejvíce 
3 % konečné spotřeby energie v dopravě v 
tomto členském státě v roce 2020.“

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Anne Delvaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 2 se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy zajistí, aby maximální 
příspěvek biopaliv od dodavatelů pro účely 
písmen a) a b) nepřevýšil do 31. prosince 
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2017 maximální příspěvek stanovený v čl. 
3 odst. 4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Limit by měl být rozšířen na směrnici o jakosti paliv, dokud nevstoupí v platnost faktory 
nepřímé změny ve využívání půdy, aby zajistily, že nepřímá změna ve využívání půdy je 
limitována pro účely dosažení souladu s 6% cílem dekarbonizace. Členské státy by tak měly 
být zodpovědné za to, že dodavatelé nepřekročí limit při plnění povinností vyplývajících ze 
směrnice o jakosti paliv, včetně jakýchkoli průběžných cílů.

Pozměňovací návrh 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ab) vkládá se nový odstavec 2a, který zní:
„2a. Členské státy požadují, aby 
dodavatelé počínaje rokem 2020 lineárně 
snižovali emise skleníkových plynů 
vzniklé během životního cyklu 
dodávaného paliva a energie na jednotku 
energie tak, aby do 31. prosince 2025 
dosáhli 10% snížení ve srovnání se 
základní normou pro paliva uvedenou v 
odst. 5 písm. b).“

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. -a a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se odstavec 5a, který zní:
„5a. Biopaliva zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmějí být vyrobena 
ze suroviny pocházející ze zemědělských 
nebo lesnických zbytků, pokud není 
prokázáno, že se tím nepřispívá ke 
zhoršení zemědělských a ekosystémových 
funkcí. Množství zemědělských zbytků, 
které musí zůstat na půdě ze zemědělských 
a ekologických důvodů, se stanoví na 
základě regionálních charakteristik a 
případně eko-agro-geografických 
charakteristik na nižší než regionální 
úrovni se zahrnutím mimo jiné obsahu 
organických látek v půdě, úrodnosti půdy, 
mikrobiologie půdy, zádržné kapacity vody 
a záchytu uhlíku. Tento odstavec se 
nevztahuje na suroviny pocházející ze 
zemědělských zbytků vyrobených při 
přeměně plodiny v potravinu nebo jiné 
produkty mimo místo sklizně. Biopaliva 
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmějí být vyrobena ze suroviny 
pocházející z lesnických zbytků, pokud 
není prokázáno, že se tím nepřispívá ke 
zhoršení ekosystémových funkcí.“

Or. en

Odůvodnění

Zemědělské zbytky jsou zdrojem živin pro zemědělské rostliny a chrání před erozí půdy a před 
ztrátou biologické rozmanitosti. Přehnané odstraňování zbytků ze zemědělské výroby během 
sklizně plodin může ohrozit jejich ekologickou funkci. Lesnické zbytky jsou zdrojem živin a 
chrání před ztrátou biologické rozmanitosti. Přehnané odstraňování zbytků, jejichž objem 
závisí na regionálních podmínkách, může ohrozit jejich ekologickou funkci.

Pozměňovací návrh 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
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Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový odstavec 6, který zní: vypouští se
„6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně 
odhadovaných emisí vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy podle 
přílohy V. Členské státy oznámí tyto údaje 
Komisi.“

Or. en

Pozměňovací návrh 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový odstavec 6, který zní: vypouští se
„6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně 
odhadovaných emisí vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy podle 
přílohy V. Členské státy oznámí tyto údaje 
Komisi.“

Or. es
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Pozměňovací návrh 241
Britta Reimers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový odstavec 6, který zní: vypouští se
„6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně 
odhadovaných emisí vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy podle 
přílohy V. Členské státy oznámí tyto údaje 
Komisi.“

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový odstavec 6, který zní: vypouští se
„6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně 
odhadovaných emisí vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy podle 
přílohy V. Členské státy oznámí tyto údaje 
Komisi.“
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Or. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že hypotézu o změně ve využívání půdy nelze vědecky ověřit, neexistuje 
žádný vhodný právní základ pro povinnost podávat zprávy. Proto by tato povinnost měla být 
zrušena. V letech 1989 až 2009 nenastaly v oblastech využívaných pro pěstování zeleniny po 
celém světě prakticky žádné změny: celková plocha byla 1,52 miliard hektarů v roce 1989 a 
1,53 miliard hektarů v roce 2009 (+0,96 %). Zatímco produkce zeleniny se za stejné období 
zvýšila o 52 % (z 5,1 na 7,7 miliard tun), celosvětová produkce biopaliv se zvýšila z 12 na 72 
milionů tun.

Pozměňovací návrh 243
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně odhadovaných 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy podle přílohy V. Členské 
státy oznámí tyto údaje Komisi.

6. Od roku 2015 musí dodavatelé paliv 
každoročně oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně odhadovaných 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy podle přílohy V. Členské 
státy oznámí tyto údaje Komisi.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 244
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně odhadovaných 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy podle přílohy V. Členské 
státy oznámí tyto údaje Komisi.

6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie. Členské státy oznámí 
tyto údaje Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Požadavek na oznamování nepřímé změny ve využívání půdy založený na sporné vědecké 
metodě je neopodstatněný. Proto se požadavek na oznamování vypouští. Oznamování na 
základě hodnot změny ve využívání půdy, které navrhuje Komise, by naznačovalo, že 
biopaliva způsobují emise skleníkových plynů, což nebylo vědecky prokázáno. Ukázalo se, že 
hypotéza o nepřímé změně ve využívání půdy není vědecky ověřitelná. Není proto vhodným 
základem pro legislativní návrh.

Pozměňovací návrh 245
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 5 – pododstavec 1 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odst. 5 prvním pododstavci se úvodní 
věta nahrazuje tímto:

vypouští se

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu s 
článkem 10a, zejména pokud jde o:“

Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7a – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se nový odstavec 6a, který zní:
„6a. Pro účely dosažení souladu s cíli 
uvedenými v odstavci 2 členské státy 
zajistí, aby maximální společný příspěvek 
dodavatelů biopaliv a biokapalin 
vyráběných z obilovin a jiných plodin 
bohatých na škrob, cukronosných plodin 
a olejnin nebyl větší než množství energie 
odpovídající maximálnímu příspěvku 
stanovenému v čl. 3 odst. 4 písm. d) 
směrnice 2009/28/ES.“

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) druhý pododstavec čl. 7 písm. b) se 
zrušuje.

Or. de

Odůvodnění

Na ustanovení spolehlivých systémů udržitelnosti jsou zapotřebí přísné a jednotné kontroly, 
které se musí vztahovat jak na konvenční, tak na moderní biopaliva ve všech členských státech. 
Výjimky pro některé odpady a zbytky vedou k tomu, že jsou podporována zejména biopaliva ze 
surovin, které nesplňují kritéria udržitelnosti.
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Pozměňovací návrh 248
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„Indikativní seznam odpadů a zbytků, 
které mohou být použity pro výrobu 
biopaliv, je uveden v příloze V. Do 
[jednoho roku od vstupu této směrnice v 
platnost] Komise stanoví seznam kódů 
odpadů odpovídajících všem vstupním 
surovinám uvedeným v příloze V, a to 
formou prováděcího aktu přijatého 
poradním postupem podle čl. 11 odst. 3. 
Tyto kódy budou odpovídat 
harmonizovanému seznamu odpadů 
uvedenému v příloze rozhodnutí Komise 
2000/532/ES.“

Or. en

Pozměňovací návrh 249
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) se odstavec 2 nahrazuje tímto: vypouští se
2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 60 
% u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2014. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo k 
fyzické výrobě biopaliv.
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V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.
Úspora emisí skleníkových plynů 
vyplývající z používání biopaliv se vypočítá 
postupem podle čl. 7d odst. 1.

Or. en

Odůvodnění

Neměli bychom odrazovat od používání biopaliv tím, že budeme zpřísňovat kritéria 
udržitelnosti dříve, než je stanoveno ve směrnici 2009/30/ES, neboť alternativou k biopalivům 
jsou fosilní paliva, která nemají žádná kritéria udržitelnosti. Používání biopaliv s úsporami 
skleníkových plynů v objemu nejméně 35 % je lepší než alternativa, jíž jsou fosilní paliva.

Pozměňovací návrh 250
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 
60 % u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2014. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo k 
fyzické výrobě biopaliv.

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv a biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
musí činit alespoň 35 % (ovšem při 
emisích skleníkových plynů, které 
nepřekročí 54,47 gCO2eq/MJ).

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 
v oblasti politiky klimatu. Toto opatření by oslabilo i právní jistotu.
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Pozměňovací návrh 251
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 60 
% u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2014. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo k 
fyzické výrobě biopaliv.

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 
60 % u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jež jsou v provozu. Zařízení je „v 
provozu“, pokud došlo k fyzické výrobě 
biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES 
Čl. 7b – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 60 
% u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2014. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo k 
fyzické výrobě biopaliv.

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 60 
% u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. lednu 2015. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo k 
fyzické výrobě biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
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98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 
60 % u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2014. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo k 
fyzické výrobě biopaliv.

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 
50 % u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2014. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo k 
fyzické výrobě biopaliv.

Or. fr

Odůvodnění

Prahová hodnota ve výši 60 % je příliš vysoká a odrazovala by od provádění výzkumu a 
investic v oblasti inovativních způsobů výroby moderních biopaliv, což by také omezilo 
možnosti jejich využití v průmyslu a odrazovalo od dosažení většího podílu moderních 
biopaliv na trhu.

Pozměňovací návrh 254
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Erik Bánki
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.

S účinností od 1. ledna 2017 musí úspora 
emisí skleníkových plynů při používání
biopaliv a biokapalin zohledněná pro 
účely uvedené v odstavci 1 činit alespoň
50 % (ovšem při emisích skleníkových 
plynů, které nepřekročí 41,9 gCO2eq/MJ).
Ode dne 1. ledna 2018 musí tato úspora 
emisí skleníkových plynů činit nejméně
60 % (ovšem při emisích skleníkových 
plynů, které nepřekročí 41,9 gCO2eq/MJ) 
při používání biopaliv a biokapalin 
vyrobených v zařízeních, která zahájila 
výrobu dne 1. ledna 2017 nebo později.

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 
v oblasti politiky klimatu. Toto opatření by oslabilo i právní jistotu.

Pozměňovací návrh 256
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. ledna 2015 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.

Or. en
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Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tato směrnice vstoupí v platnost nejdříve koncem roku 2013, půl roku 
není dost k tomu, aby se dostupná technologie přizpůsobila požadavkům této směrnice. 
Odvětví není ani připraveno, neboť směrnice 2009/30/ES ze dne 23. dubna 2009, kterou se 
mění směrnice 98/70/ES, předpokládá, že úspora emisí skleníkových plynů bude činit nejméně 
60 % u biopaliv vyráběných v zařízeních, v nichž bude výroba zahájena ke dni 1. ledna 2017 
nebo později.

Pozměňovací návrh 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Úspora emisí skleníkových plynů 
vyplývající z používání biopaliv se 
vypočítá postupem podle čl. 7d odst. 1.

Úspora emisí skleníkových plynů 
vyplývající z používání biopaliv se 
vypočítá postupem podle čl. 7d odst. 1 a 
bere v úvahu celkové úspory skleníkových 
plynů vyplývající z používání biopaliv 
počínaje jejich produkcí přes jejich dopad 
na používanou energii až po vyrobení 
konečného paliva. Proto je třeba změnit 
metodiku získání realistického posouzení 
životního cyklu CO2 u jednotlivých 
biopaliv, neboť každé biopalivo (úplné 
nebo částečné) bude mít jiný dopad na 
konečné palivo.

Or. en

Odůvodnění

Výpočet bilance skleníkových plynů u biopaliv by měl zahrnovat celý životní cyklus paliva, 
včetně navazujících účinků úspor CO2.

Pozměňovací návrh 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se odstavec 2a, který zní:
„2a. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 se vyrobí ze 
surovin produkovaných na základě 
udržitelných postupů obhospodařování 
půdy, které zachovávají nebo zvyšují 
zásobu uhlíku v ekosystémech, 
zachovávají biologickou rozmanitost a 
chrání úrodnost půdy a organický uhlík 
v půdě, předcházejí erozi půdy, podporují 
ochranu vodních zdrojů a mají minimální 
dopady na dostupnost a kvalitu vody a 
vyváženost z hlediska živin a minerálů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 259
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 10a, pokud jde o kritéria a 
zeměpisné oblasti k určení travních 
porostů, na které se vztahuje první 
pododstavec písm. c).“

Or. en

Odůvodnění

Komise usiluje o to, aby byla zmocněna přijímat akty v přenesené pravomoci, které se týkají 
otázek, jež mají vliv na celý průmysl biopaliv, a které by mohly zmařit legitimní očekávání 
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zemědělců a investorů. Proto by u této problematiky měl být zachován řádný legislativní 
postup.

Pozměňovací návrh 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 10a, pokud jde o kritéria a 
zeměpisné oblasti k určení travních 
porostů, na které se vztahuje první 
pododstavec písm. c).“

Or. en

Pozměňovací návrh 261
Jo Leinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, totiž z půdy, 
která měla v lednu 2008 nebo poté jeden 
z těchto statusů, ať již si ho zachovala či 
nikoli:
a) mokřady, totiž půda pokrytá nebo 
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nasycená vodou trvale nebo po 
významnou část roku;
b) jiné přirozeně obnovené lesy;
c) vysázené lesy;“

Or. en

Pozměňovací návrh 262
Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se odstavec 5a, který zní:
„5a. S ohledem na ustanovení uvedená 
v čl. 7a odst. 2 písm. a), b) a c) nesmí 
suroviny pro výrobu biopaliv určených 
pro přimíchávání pocházet ze zemí, jejichž 
oblasti s obdělávanou půdou spadají do 
působnosti odstavců 4 a 5 a v roce, kdy se 
na nich pěstovaly suroviny, prošly 
významnými změnami.“

Or. de

Odůvodnění

Více než 70 % emisí skleníkových plynů vyprodukovaných v souvislosti s biopalivy a 
biokapalinami má původ ve změně ve využívání půdy v oblastech tropických pralesů a bažin. 
Proto by měla být zohledněna biopaliva vyrobená za pomoci takových změn ve využívání půdy. 
Tak by mělo dojít ke snížení jak emisí skleníkových plynů pocházejících z těchto zemí, tak 
emisí skleníkových plynů způsobených nepřímou změnou ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 263
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 6 – pododstavce 1 a, 1 b a 1 c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 6 se vkládají nové 
pododstavce, které zní:
„Biopaliva zohledněná pro účely uvedené 
v odstavci 1 nesmějí být vyrobena z 
odpadu nebo ze zbytků, pokud by to 
mařilo uplatňování a cíle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpadech a o zrušení 
některých směrnic.
Biopaliva zohledněná pro účely uvedené v 
odstavci 1 nesmějí být vyrobena zejména z 
odpadu nebo ze zbytků, na něž se vztahují 
cíle v oblasti opětovného použití nebo 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 směrnice 
2008/98/ES nebo opatření přijatá 
členskými státy v souvislosti s biologickým 
odpadem podle článku 22 této směrnice.
Plány odpadového hospodářství a 
programy pro předcházení vzniku odpadů 
stanovené členskými státy podle 
ustanovení kapitoly V směrnice 
2008/98/ES zohlední použití odpadu a 
zbytků pro výrobu biopaliv.“

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V článku 7c se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Komise přijme rozhodnutí podle 
odstavce 4, pouze pokud daná dohoda 
anebo režim splňují přiměřené normy 
spolehlivosti, transparentnosti a 
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nezávislé kontroly a přiměřeně chrání 
práva třetích stran.
Třetími stranami jsou místní a domorodá 
společenství a jakékoli jiné osoby, kterých 
se dotýká provoz, pokud mají majetkové 
právo nebo využívají půdu, z níž pochází 
suroviny používané k výrobě biopaliv.
Dohoda nebo režim nesplňují normy 
uvedené v prvním pododstavci, 
nevyžadují-li:
a) ochranu práv třetí strany, přičemž
i) práva třetích stran jsou přezkoumána 
dříve, než provoz získá schválení na 
základě dohody nebo režimu. 
Přezkoumání je zdokumentováno,
ii) svobodný, předchozí a informovaný 
souhlas těchto stran je získán před 
zahájením provozu,
iii) práva třetích stran jsou dodržována,
iv) třetí strany, jejichž práva jsou 
negativně ovlivněna provozem, jsou 
patřičně odškodněny,
b) minimální standardy spolehlivosti a 
nezávislou kontrolu, přičemž
v) auditoři jsou akreditováni podle 
příslušných mezinárodních norem,
vi) konflikt zájmů mezi auditory a 
hospodářskými subjekty je stanoven, řešen 
a vyřešen za pomoci jasných a účinných 
postupů,
vii) nejméně jednou ročně se provádí 
kontrola na místě, a to za pomoci jasných, 
zdokumentovaných a zveřejněných 
postupů. Kontroly jsou zdokumentovány,
viii) v průběhu kontrol jsou prováděny 
konzultace se třetími stranami. 
Konzultace jsou zdokumentovány,
ix) nesoulad je zjištěn a vyřešen pomocí 
jasných a účinných postupů. Tyto postupy 
zahrnují lhůty pro dosažení souladu a 
vylučují z dohody nebo z režimu jednotlivé 
operace nebo dodávky biopaliv nebo 
biokapalin v případě, že není dosaženo 
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souladu v této lhůtě,
c) minimální normy pro transparentnost, 
přičemž
x) dohoda nebo režim jsou zveřejněny na 
internetové stránce. Všechny součásti 
dohody nebo systému jsou spojeny do 
jednoho dokumentu,
xi) seznam hospodářských subjektů, na 
něž se vztahuje dohoda nebo režim, je 
zveřejněn na stejné internetové stránce 
společně s kopiemi příslušných osvědčení,
xii) rozhodnutí přijatá Komisí podle 
odstavce 4 jsou zveřejněna na stejné 
internetové stránce.
Zejména třetím stranám je zpřístupněn 
překlad všech dokumentů uvedených 
v bodech x) až xii) do úředních jazyků 
zemí, z nichž pochází suroviny.
Při činnostech uvedených v bodě i) až iii) 
a v bodě viii) mohou třetím stranám 
pomáhat jejich zástupci.
Dokumenty uvedené v bodech i), vii) a 
viii) se uchovávají nejméně pět let a na 
vyžádání jsou přístupné Komisi.
Součástí dohody nebo režimu jsou 
ustanovení umožňující Komisi výkon 
pravomocí uvedených v čl. 7c (6d) odst. 1.
V případě režimů k měření úspor emisí 
skleníkových plynů musí být tyto režimy 
rovněž v souladu s metodickými 
požadavky podle přílohy V. V případě 
oblastí s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti ve smyslu čl. 7 odst. 3 písm. 
b) bodu ii) musí seznamy takových oblastí 
splňovat přiměřené normy objektivity, být 
v souladu s mezinárodně uznávanými 
normami a stanovit vhodné postupy pro 
odvolání.“

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 b (nový)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7c – odst. 6 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V článku 7c se odstavec 6 nahrazuje 
tímto:
„6. Podle odstavce 6a se rozhodnutí podle 
odstavce 4 přijímají poradním postupem 
podle čl. 11 odst. 3 s přihlédnutím 
k postřehům získaným od veřejnosti podle 
odstavce 6a. Aniž je dotčen odstavec 6a, 
platnost těchto rozhodnutí nepřesáhne 
pět let.
Předpokládá-li Komise, že by mohlo být 
přijato rozhodnutí podle odstavce 4, 
zveřejní dohodu nebo režim v jediném 
uceleném dokumentu v rámci platformy 
pro transparentnost podle článku 24 
směrnice 2009/28/ES. Všechny součásti 
dohody nebo systému jsou spojeny do 
jednoho dokumentu. Komise zveřejní 
oznámení vyzývající veřejnost, aby 
předložila své postřehy k dohodě či 
režimu. Lhůta pro předkládání postřehů 
trvá přinejmenším dva měsíce od data 
zveřejnění sdělení.
Komise zveřejní zprávu o dohodě nebo 
režimu na transparentní platformě. Při 
přípravě zprávy může Komise spoléhat na 
odbornost třetích stran. Konflikt zájmů 
každé osoby zapojené do přípravy zprávy 
bude zjištěn a vyřešen.
Po přijetí rozhodnutí podle odstavce 4 se 
dohoda nebo režim zveřejní na 
transparentní platformě. Všechny součásti 
dohody nebo systému jsou spojeny do 
jednoho dokumentu.
Z rozhodnutí podle odstavce 4 vyplývá, že 
každá fyzická nebo právnická osoba může 
vyjádřit odůvodněné obavy v souvislosti s 
fungováním dohody či režimu a předložit 
je Komisi. Komise odpoví do dvou měsíců 
a uvede, zda má v úmyslu podniknout 
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další kroky.
Pokud zveřejněná informace vyvolává 
pochybnosti, zda dohoda nebo režim, 
v souvislosti s níž bylo přijato rozhodnutí 
podle odstavce 4, splňuje nadále 
požadavky odstavce 5, Komise posoudí 
praktické fungování dohody nebo režimu. 
Za tímto účelem je Komise zmocněna 
k přístupu do všech důležitých dokumentů 
vypracovaných nebo uchovávaných pro 
účely fungování dohody nebo režimu.
Pokud z předběžných zjištění vyplynou 
závažné nedostatky ve fungování dohody 
či režimu, Komise prováděcím aktem 
přijatým v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 11 odst. 3 bez prodlení 
pozastaví účinnost rozhodnutí podle 
odstavce 4. Pozastavení účinnosti 
rozhodnutí se stejným způsobem ruší, 
jakmile Komise dojde ve svém posuzování 
k závěru, že problém byl vyřešen.“

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 c (nový)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7c – odst. 9 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2c. V článku 7c se doplňuje nový odstavec 
9a, který zní:
„9a. Komise předloží do [jednoho roku od 
vstupu této směrnice v platnost] 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, v 
níž přezkoumá fungování dohod nebo 
nepovinných režimů, pro něž bylo přijato 
rozhodnutí podle odstavce 4, a určí 
osvědčené postupy. Zpráva se opírá o 
nejlepší dostupné informace, včetně 
konzultací se zúčastněnými stranami, a o 
praktické zkušenosti s uplatňováním 



PE513.033v01-00 32/90 AM\937596CS.doc

CS

dohod nebo režimů. Zpráva zohledňuje 
příslušné mezinárodně uznávané normy a 
pokyny, a to včetně norem a pokynů 
vypracovaných Mezinárodní organizací 
pro normalizaci a Mezinárodní aliancí 
pro sociální a ekologickou akreditaci a 
značení (ISEAL). Zpráva u každé dohody 
a u každého režimu mimo jiné analyzuje:
– nezávislost, postupy a četnost auditů;
– dostupnost metod pro zjišťování 
nedodržení předpisů a řešení těchto 
případů a zkušenosti s uplatňováním 
těchto metod;
– transparentnost, zejména v souvislosti s 
dostupností režimu, překladů do úředních 
jazyků zemí a regionů, z nichž suroviny 
pocházejí, dostupností seznamu 
certifikovaných hospodářských subjektů a 
souvisejících certifikátů a dostupností 
auditorských zpráv;
– zapojení zúčastněných stran, zejména 
do konzultací s původními a místními 
komunitami v průběhu vytváření a 
přezkumu režimu a auditů;
– celkovou stabilitu režimu, především v 
kontextu pravidel pro akreditaci, 
kvalifikace a nezávislost auditorů a 
příslušných orgánů režimu;
– aktualizaci režimu v závislosti na trhu.
Je-li to v souvislosti se zprávou vhodné, 
Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě návrh na změnu ustanovení této 
směrnice, která se týkají dobrovolných 
režimů, s cílem podpořit osvědčené 
postupy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Jo Leinen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový)
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Směrnice 98/70/ES
Čl. 7c – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V článku 7c se doplňuje nový odstavec 
9a, který zní:
„9a. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
s cílem předcházet podvodné klasifikaci 
surovin jako odpadů, pokud nejsou 
v souladu s článkem 4 směrnice 
2008/98/ES nebo srovnatelným 
programem pro předcházení vzniku 
odpadů a nakládání s odpady. Tyto akty 
v přenesené pravomoci se přijímají do 
31. prosince 2015 v závislosti na tom, 
které suroviny nejsou pro účely této 
směrnice považovány za odpady.“

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Bas Eickhout

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Pro účely článku 7a a čl. 7b odst. 2 se 
emise skleníkových plynů vznikající 
během životního cyklu biopaliv vypočtou 
tímto způsobem:
a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů u 
způsobu výroby biopaliva stanovena v 
příloze IV části A nebo B a pokud se 
hodnota el pro tato biopaliva vypočítaná 
v souladu s přílohou IV částí C bodem 7 
rovná nule nebo je nižší než nula a 
pokud odhadovaná hodnota emisí z 
nepřímých změn ve využívání půdy je nula 
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v souladu s přílohou V částí B, použitím 
této standardní hodnoty nebo
b) použitím skutečné hodnoty 
vypočítané podle metodiky stanovené v 
příloze IV části C s připočtením 
odhadovaných hodnot emisí z nepřímých 
změn ve využívání půdy uvedených v 
příloze V nebo
c) použitím hodnoty vypočítané jako 
součet faktorů vzorce uvedeného v 
příloze IV části C bodě 1, kde pro 
některé činitele mohou být použity 
rozložené standardní hodnoty v příloze 
IV části D nebo E a pro všechny ostatní 
činitele skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v příloze IV 
části C, s připočtením odhadovaných 
hodnot emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy uvedených v příloze V.“

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Pro účely článku 7a a čl. 7b odst. 2 se 
emise skleníkových plynů vznikající 
během životního cyklu biopaliv vypočtou 
tímto způsobem:
a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů u 
způsobu výroby biopaliva, včetně hodnot 
spojených s nepřímou změnou ve 
využívání půdy uvedených v příloze V, 
stanovena v příloze IV části A nebo B a 
pokud se hodnota el pro tato biopaliva 
vypočítaná v souladu s přílohou IV částí 



AM\937596CS.doc 35/90 PE513.033v01-00

CS

C bodem 7 rovná nule nebo je nižší než 
nula, použitím této standardní hodnoty 
nebo
b) použitím skutečné hodnoty 
vypočítané podle metodiky stanovené v 
příloze IV části C nebo
c) použitím hodnoty vypočítané jako 
součet faktorů vzorce uvedeného v 
příloze IV části C bodě 1, kde pro 
některé činitele mohou být použity 
rozložené standardní hodnoty v příloze 
IV části D nebo E a pro všechny ostatní 
činitele skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v příloze IV 
části C, s připočtením odhadovaných 
hodnot emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy uvedených v příloze V.“

Or. en

Pozměňovací návrh 270
Anne Delvaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:
„a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů u 
způsobu výroby biopaliva stanovena v 
příloze IV části A nebo B a pokud se 
hodnota el pro tato biopaliva nebo 
biokapaliny vypočítaná v souladu s 
přílohou IV částí C bodem 7 rovná nule 
nebo je nižší než nula, použitím této 
standardní hodnoty s připočtením emisí 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy stanovené v bodě 19a části 
C přílohy IV nebo“;

Or. en
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Odůvodnění

Od roku 2018 budou do výpočtu emisí skleníkových plynů z biopaliv zahrnuty emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odst. 1 písm. a) se nahrazuje tímto:
„a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů u 
způsobu výroby biopaliva stanovena v 
příloze IV části A nebo B a pokud se 
hodnota edl pro tato biopaliva nebo 
biokapaliny vypočítaná v souladu s 
přílohou IV částí C bodem 7 rovná nule 
nebo je nižší než nula, použitím této 
standardní hodnoty nebo“

Or. en

Pozměňovací návrh 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) v odstavci 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Členské státy zajistí, aby výpočty uvedené 
v písmenech a), b) a c) zahrnovaly emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy podle přílohy V, pokud přesahují 
maximální příspěvek stanovený v čl. 3 
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odst. 4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na zahrnutí emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy při výpočtu emisí 
skleníkových plynů z biopaliv přesahujících limit.

Pozměňovací návrh 273
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může prováděcím aktem 
přijatým poradním postupem podle čl. 11 
odst. 3 rozhodnout, že zprávy uvedené v 
odstavci 3 musí obsahovat přesné údaje 
pro účely měření emisí skleníkových 
plynů spojených s pěstováním vstupních 
surovin biopaliv typicky produkovaných v 
uvedených oblastech pro účely čl. 7b odst. 
2.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 274
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se opravy odhadnutých typických 
a standardních hodnot v příloze IV 

vypouští se
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částech B a E.

Or. fr

Pozměňovací návrh 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se opravy odhadnutých typických 
a standardních hodnot v příloze IV 
částech B a E.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 276
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení, začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, 
revizi kategorií, ve kterých jsou 
biopalivům přiděleny nulové emise 

vypouští se
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vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy, a zpracování faktorů u vstupních 
surovin z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k 19. bodu odůvodnění a k čl. 7a odst. 6.

Pozměňovací návrh 277
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení, začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, 
revizi kategorií, ve kterých jsou 
biopalivům přiděleny nulové emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy, a zpracování faktorů u vstupních 
surovin z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin.“

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 278
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
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Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení, začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, 
revizi kategorií, ve kterých jsou 
biopalivům přiděleny nulové emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy, a zpracování faktorů u vstupních 
surovin z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin.

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení, začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, 
revizi kategorií, ve kterých jsou 
biopalivům přiděleny nulové emise 

vypouští se
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vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy, a zpracování faktorů u vstupních 
surovin z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin.

Or. en

Pozměňovací návrh 280
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení, začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, 
revizi kategorií, ve kterých jsou 
biopalivům přiděleny nulové emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy, a zpracování faktorů u vstupních 
surovin z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin.

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, 
stanovení hodnot nepřímé změny ve 
využívání půdy pro každý právní rok podle 
přílohy V, zavedení nových hodnot na 
dalších úrovních rozložení (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byla 
uvedena nová vstupní surovina biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin z 
nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.

Or. en

Odůvodnění

Každoroční stanovení hodnot vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
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Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení, začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, 
revizi kategorií, ve kterých jsou 
biopalivům přiděleny nulové emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy, a zpracování faktorů u vstupních 
surovin z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin.

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení, začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, 
revizi kategorií, ve kterých jsou 
biopalivům přiděleny nulové emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy, a zpracování faktorů u vstupních 
surovin z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin za podmínky, 
že akty v přenesené pravomoci podporují 
výzkum a vývoj inovačních technologií a 
zohledňují potřebu posílit bezpečné 
zásobování palivy typu motorové nafty, 
kterou používá velká část vozového parku 
v Evropě.

Or. fr

Odůvodnění

Aby nevznikala nejistota odrazující od investic, bude cílem zamýšlených opatření podpora 
výzkumu a vývoje v členských státech a uspokojení potřeb trhu při zohlednění specifické 
podoby evropského vozového parku.

Pozměňovací návrh 282
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
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přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení, začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, 
revizi kategorií, ve kterých jsou 
biopalivům přiděleny nulové emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy, a zpracování faktorů u vstupních 
surovin z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin.

přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení, začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, 
revizi kategorií, ve kterých jsou 
biopalivům přiděleny nulové emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy, a zpracování faktorů u vstupních 
surovin z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin. Tyto akty 
v přenesené pravomoci podpoří podle 
potřeby rozvoj inovačních a účinných 
technologií, které jsou reakcí na 
ekologické výzvy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Pokud jde o zařízení, která byla 
v provozu dne 1. července 2014 nebo 
dříve, nebudou do 31. prosince 2017 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy uvedené v příloze V této 
směrnice zohledněny ve výpočtech podle 
odstavce 1, co se týče celkové spotřeby 
biopaliv vyrobených z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob, cukronosných 
plodin a olejnin a jiných energetických 
plodin, aby byly chráněny již provedené 
investice.

Or. en
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Pozměňovací návrh 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 7 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy IV 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.“

Or. en

Pozměňovací návrh 285
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 7 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„7. Komise je zmocněna přijímat akty v
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy IV 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.“

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 286
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 7 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy IV 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 7d obsahuje podstatné prvky směrnice, a proto nespadá do působnosti aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 287
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy IV 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 

7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy IV 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
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výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.

výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin.

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k 19. bodu odůvodnění a k čl. 7a odst. 6.

Pozměňovací návrh 288
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. c a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) doplňuje se nový článek 8a, který zní:
„8a. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 10a, pokud jde o stanovení 
podrobných definic včetně technických 
specifikací, které jsou nezbytné pro 
kategorie stanovené v příloze IV části C 
bodě 9.“

Or. es

Pozměňovací návrh 289
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. c b (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) doplňuje se nový článek 8b, který zní:
„8b. Nejpozději 31. prosince 2015 předloží 
Komise legislativní návrh týkající se 



AM\937596CS.doc 47/90 PE513.033v01-00

CS

začlenění dalších opatření ke zmírnění 
nepřímé změny ve využívání půdy, jako je 
využívání vedlejších produktů, zvyšování 
výnosů sklizně, efektivita výroby a 
produkce plodin na opuštěné půdě, 
v podobě bonusu podobného tomu pro 
biomasu získávanou z půdy za podmínek 
stanovených v příloze IV části C bodě 8.“

Or. es

Pozměňovací návrh 290
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5
Směrnice 98/70/ES
Čl. 8a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. V článku 8a se odstavec 3 mění takto: vypouští se
„3. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se revize limitu pro obsah MMT v 
palivu stanoveného v odstavci 2. Tato 
revize se provede na základě výsledků 
posouzení provedeného za použití 
zkušební metodiky podle odstavce 1.
Jestliže to bude na základě posouzení rizik 
odůvodněno, může být snížena na 
nulovou hodnotu. Zvýšena může být 
pouze v případě, jestliže to bude 
odůvodněno na základě posouzení rizik.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 291
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V článku 9 se doplňuje nový odstavec 
2a, který zní:
„2a. Komise by měla dohlížet na 
výkonnost biopaliv za všech sezónních 
podmínek, které nastávají v celé Evropské 
unii, aby zajistila, že kvalita biopaliv 
používaných pro vozidla nezpůsobuje 
zhoršení emisí znečišťujících látek, CO2
nebo celkové výkonnosti vozidel.
V případě potřeby bude Komise zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 10a týkající se přizpůsobení 
přílohy I a II této směrnice technickému 
pokroku a zavedení konkrétních 
parametrů, limitů a metod testování.“

Or. en

Odůvodnění

Normy pro konvenční biopaliva by měly být revidovány, aby byla zajištěna vysoká kvalita 
produktů pro spotřebitele. V případě potřeby by měly být důležité parametry pro zajištění 
kvality biopaliv stanoveny ve směrnici 98/70/ES.

Pozměňovací návrh 292
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 5 a (nový)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 9 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V článku 9 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„2a. Komise by měla dohlížet na 
výkonnost biopaliv za všech sezónních 
podmínek, které nastávají v celé Evropské 
unii, aby zajistila, že kvalita biopaliv 
používaných pro vozidla nezpůsobuje 
zhoršení emisí znečišťujících látek, CO2
nebo celkové výkonnosti vozidel. 
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V případě potřeby bude Komise zmocněna 
přijímat akty v přenesené pravomoci podle 
článku 10a týkající se přizpůsobení 
přílohy I a II této směrnice technickému 
pokroku a zavedení konkrétních 
parametrů, limitů a metod testování.“

Or. en

Odůvodnění

Normy pro konvenční biopaliva by měly být revidovány, aby byla zajištěna vysoká kvalita 
produktů pro spotřebitele. V případě potřeby by měly být parametry pro zajištění kvality 
biopaliv stanoveny ve směrnici 98/70/ES.

Pozměňovací návrh 293
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení analytických 
metod uvedených v přílohách I, II a III 
technickému a vědeckému pokroku.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení analytických 
metod uvedených v přílohách I, II a III 
technickému a vědeckému pokroku.

1. Komise je zmocněna přijímat prováděcí 
akty podle článku 10a týkající se 
přizpůsobení analytických metod 
uvedených v přílohách I, II a III 
technickému a vědeckému pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 295
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Článek 10a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vkládá se nový článek 10a, který zní: vypouští se
„Článek 10a
Výkon přenesené pravomocí
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 5, 
6, a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je 
svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a 
odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, 
čl. 7d odst. 5, 6 a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 
odst. 1 kdykoli zrušit. Rozhodnutím o 
zrušení se ukončuje přenesení pravomoci 
v něm blíže určené. Rozhodnutí nabývá 
účinku den poté, co je zveřejněno 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo 
k pozdějšímu dni, který je v něm 
upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
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platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, 6 a 7, čl. 8a 
odst. 3 a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. 
Z podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží 
o dva měsíce.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 296
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 5, 
6, a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je 
svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 5 a
7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je svěřena 
Komisi na dobu pěti let [od data vstupu 
tohoto pozměňujícího aktu v platnost].
Komise předloží zprávu o přenesené 
pravomoci nejpozději devět měsíců před 
koncem tohoto pětiletého období. 
Přenesení pravomoci se automaticky 
prodlužuje o stejně dlouhá období, pokud 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
proti tomuto prodloužení námitku 
nejpozději tři měsíce před koncem 
každého z těchto období.
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Or. en

Odůvodnění

V souladu se standardním zněním používaným Evropským parlamentem v případě aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 5, 
6, a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je 
svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 5, 
čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je svěřena na 
dobu neurčitou ode dne vstupu této 
směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 298
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 5, 
6, a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je 
svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 5, 
7 a 8a, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je 
svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. es
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Pozměňovací návrh 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 5, 
6, a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je 
svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 1a,
5, 6 a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je 
svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, 6 a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který v něm je upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, 7 a 8, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určených. Rozhodnutí nabývá účinku 
prvním dnem po zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

Or. es
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Pozměňovací návrh 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, 6 a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určených. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určených. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, 6 a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určených. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5 a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určených. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
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přenesené pravomoci. přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, 6 a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určených. Rozhodnutí o zrušení pravomoci 
nabývá účinku prvním dnem po zveřejnění 
v Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
odst. 1a, 5, čl. 7b odst. 3 druhém 
pododstavci, čl. 7d odst. 1a, 5, 6 a 7, čl. 8a 
odst. 3 a čl. 10 odst. 1 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určených. 
Rozhodnutí o zrušení pravomoci nabývá 
účinku prvním dnem po zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů v 
přenesené pravomoci.

Or. en

Pozměňovací návrh 304
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, 6 a 7, čl. 8a 
odst. 3 a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, 7 a 8, čl. 8a 
odst. 3 a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 
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Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. es

Pozměňovací návrh 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, 6 a 7, čl. 8a 
odst. 3 a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, čl. 8a odst. 3 a 
čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, pouze 
pokud Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10a – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, 6 a 7, čl. 8a 
odst. 3 a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 1a, 5, 6 a 7, čl. 8a 
odst. 3 a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod -1 (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Článek 1 se nahrazuje tímto:
Tato směrnice stanoví společný rámec 
pro podporu energie z obnovitelných 
zdrojů. Stanoví závazné národní cíle, 
pokud jde o celkový podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na hrubé konečné 
spotřebě energie [...]. Směrnice stanoví 
pravidla týkající se statistických 
převodů mezi členskými státy, 
společných projektů členských států a 
členských států a třetích zemí, záruk 
původu, správních postupů, informování 
a vzdělávání a přístupu energie z 
obnovitelných zdrojů k distribuční 
soustavě. Stanoví kritéria udržitelnosti 
pro biopaliva a biokapaliny.“

Or. it
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Pozměňovací návrh 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod -1 (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 2 se písmeno e) nahrazuje 
tímto:
„e) „biomasou“ se rozumí biologicky 
rozložitelná část produktů, odpadů a 
zbytků biologického původu ze 
zemědělství (včetně rostlinných a 
živočišných látek), z lesnictví a 
souvisejících průmyslových odvětví 
včetně rybolovu a akvakultury, jakož i 
biologicky rozložitelná část 
průmyslových a komunálních odpadů 
s výjimkou lesnických a dalších dřevitých 
frakcí, které lze průmyslově nebo 
ekonomicky opětovně využít nebo 
recyklovat pro další průmyslové využití;“

Or. en

Pozměňovací návrh 309
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 2 se písm. k) nahrazuje 
tímto:
„k) „režimem podpory” se rozumí 
jakýkoli nástroj, režim či mechanismus 
uplatňovaný členským státem či 
skupinou členských států, který 
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podporuje užívání energie z 
obnovitelných zdrojů snížením nákladů 
na výrobu této energie, zvýšením ceny, 
za kterou ji lze prodat, nebo zvýšením 
množství takto prodané energie 
prostřednictvím povinnosti využívat 
energii z obnovitelných zdrojů nebo 
jinak. To zahrnuje mimo jiné investiční 
pomoc, osvobození od daně nebo snížení 
daně, vrácení daně, režimy podpory pro 
povinnost využívat energii z 
obnovitelných zdrojů, včetně režimů 
používajících zelené certifikáty, a režimy 
přímé cenové podpory, včetně tarifů 
výkupních cen a plateb prémií; režimy 
podpory nesmí narušovat trhy se 
surovinami jiných zpracovatelských 
odvětví, jež tradičně využívají tytéž 
suroviny;“

Or. fr

Pozměňovací návrh 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod -1 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 2 se písm. k) nahrazuje 
tímto:
„k) „režimem podpory“ se rozumí 
jakýkoli nástroj, režim či mechanismus 
uplatňovaný členským státem či 
skupinou členských států, který 
podporuje užívání energie z 
obnovitelných zdrojů snížením nákladů 
na výrobu této energie, zvýšením ceny, 
za kterou ji lze prodat, nebo zvýšením 
množství takto prodané energie 
prostřednictvím povinnosti využívat 
energii z obnovitelných zdrojů nebo 
jinak. To zahrnuje mimo jiné investiční 
pomoc, osvobození od daně nebo snížení 
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daně, vrácení daně, režimy podpory pro 
povinnost využívat energii z 
obnovitelných zdrojů, včetně režimů 
používajících zelené certifikáty, a režimy 
přímé cenové podpory, včetně tarifů 
výkupních cen a plateb prémií; režimy 
podpory nesmí narušovat trh v oblasti cen 
surovin pro další průmyslová odvětví, 
která tradičně používají tytéž suroviny;“

Or. en

Pozměňovací návrh 311
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se vkládá nový odstavec, 
který zní:
„pa) „biomasou, která nezpůsobuje 
nepřímou změnu ve využívání půdy“ se 
rozumí biomasa, která splňuje kritéria 
stanovená v příloze VIII.“

Or. en

Pozměňovací návrh 312
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 b (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. p b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V článku 2 se doplňuje toto písmeno:
„pb) „konvenčním biopalivem“ se rozumí 
jakékoli biopalivo na bázi rostlinného 



AM\937596CS.doc 61/90 PE513.033v01-00

CS

oleje nebo jakékoli biopalivo vyrobené ze 
škrobu (odpadního i neodpadního), 
rostlinného oleje (odpadního i 
neodpadního), živočišných tuků 
(odpadních i neodpadních) nebo cukru.“

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se doplňuje nové písmeno 
pa), které zní:

„pa) „moderními biopalivy“ se rozumí 
biopaliva vyráběná ze vstupních surovin, 
která nevstupují do přímé hospodářské 
soutěže s potravinářskými a krmnými 
plodinami. Otevřený seznam moderních 
biopaliv je uveden v příloze IX. Komise je 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 25b za 
účelem přizpůsobení tohoto seznamu 
technickému a vědeckému pokroku.“

Or. es

Pozměňovací návrh 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. V článku 2 se doplňuje nové písmeno:
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„pa „moderními biopalivy“ se rozumí 
biologický materiál, v jehož případě jsou 
relevantní alternativní způsoby použití 
spojeny s významnými emisemi metanu a 
oxidu dusného, aniž by byla vyrobena 
využitelná energie, v souladu s definicí v 
příloze IX. Komise je zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci podle článku 
25b týkající se přizpůsobení tohoto 
seznamu technickému a vědeckému 
pokroku.“

Or. sv

Pozměňovací návrh 315
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 c (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. p c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. V článku 2 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„pc) „moderním biopalivem“ se rozumí 
biopalivo obecně nazývané biopalivem 
„druhé generace“ nebo „třetí generace“, 
které neobsahuje konvenční biopalivo. 
Moderním biopalivem je biopalivo 
vyrobené z celulózových materiálů 
obsažených v konvenčních plodinách 
nebo ve vedlejších produktech vyrobených 
postupy používanými pro konvenční 
biopaliva.“

Or. en

Pozměňovací návrh 316
Chris Davies

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
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Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„pa) „nízkouhlíkovými palivy“ se rozumí 
paliva, která mají emise skleníkových 
plynů během životního cyklu nižší alespoň 
o 50 % ve srovnání se základní normou 
pro paliva na základě emisí skleníkových 
plynů během životního cyklu na jednotku 
energie z fosilních paliv v roce 2010.“

Or. en

Odůvodnění

Je důležité podpořit poptávku po nízkouhlíkových palivech a jejich propagaci.

Pozměňovací návrh 317
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„pa) „zachycováním uhlíku a jeho 
využíváním v dopravě“ se rozumí proces, 
jímž se zachycují řetězce odpadních a 
zbytkových plynů bohatých na uhlík 
(CO/CO2) z neobnovitelných zdrojů 
energie a přeměňují se na paliva, která se 
používají v odvětví dopravy;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. p a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„pa) „zbytkem ze zpracování“ se rozumí 
látka, která není konečným produktem, 
jenž má být přímo vyroben v procesu 
výroby. Nejedná se o primární cíl 
výrobního procesu a proces nebyl 
záměrně upraven pro jeho výrobu.“

Or. en

Odůvodnění

V Evropě existuje několik výkladů pojmu zbytky. Z důvodu jasnosti by měla být uvedena jasná 
definice. Tato definice byla uvedena ve sdělení Komise o praktickém provádění režimu 
udržitelnosti EU pro biopaliva a biokapaliny a o pravidlech týkajících se výpočtu pro 
biopaliva (2010/C 160/2).

Pozměňovací návrh 319
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. a
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) název se nahrazuje tímto: vypouští se
„Závazné národní cíle a opatření pro 
využívání energie z obnovitelných zdrojů“

Or. fr
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Pozměňovací návrh 320
Britta Reimers

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 1 se doplňuje nový druhý 
pododstavec, který zní:

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 1 se doplňuje nový druhý 
pododstavec, který zní:

vypouští se

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

Or. it
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Pozměňovací návrh 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 1 se doplňuje nový druhý 
pododstavec, který zní:

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 1 se doplňuje nový druhý 
pododstavec, který zní:

vypouští se

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

Pozměňovací návrh 324
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 1 se doplňuje nový druhý 
pododstavec, který zní:

vypouští se

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 325
Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 1 se doplňuje nový druhý 
pododstavec, který zní:

vypouští se

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

Or. de

Odůvodnění

K dosažení povinných celkových vnitrostátních cílů při využívání energie z obnovitelných 
zdrojů by rozhodnutí týkající se zde požadovaných opatření měla být záležitostí členských 
států v souladu se zásadou subsidiarity.

Pozměňovací návrh 326
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 1 se doplňuje nový druhý 
pododstavec, který zní:

vypouští se

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

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 327
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v prvním pododstavci nesmí být 
maximální společný příspěvek 
z konvenčních a moderních biopaliv a 
biokapalin vyráběných ze vstupních 
surovin uvedených v příloze IX větší než 
množství energie odpovídající 
maximálnímu příspěvku stanovenému v čl. 
3 odst. 4 písm. d).

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„Pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v prvním pododstavci nesmí být 
maximální společný příspěvek z biopaliv a 
biokapalin vyráběných z olejnin větší než 
množství energie odpovídající 
maximálnímu příspěvku stanovenému v čl. 
3 odst. 4 písm. d).“;

Or. sv

Pozměňovací návrh 329
Bas Eickhout, Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v prvním pododstavci musí být 
maximální společný příspěvek z biopaliv a 
biokapalin vyráběných z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob, cukronosných 
plodin, olejnin a energetických plodin 
podmíněn tím, že suroviny jsou získávány 
z půdy obhospodařované takovým 
způsobem, který zvyšuje celkovou 
schopnost půdy ukládat uhlík a zachovává 
její úrodnost, a nesmí být větší než 
množství energie odpovídající 
maximálnímu příspěvku stanovenému v čl. 
3 odst. 4.

Or. en

Pozměňovací návrh 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 331
Paolo Bartolozzi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„V roce 2020 činí podíl energie 
z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě nejméně 3 %. V roce 
2025 činí podíl energie z moderních 
biopaliv na konečné spotřebě energie 
v dopravě nejméně 5 %.“

Or. en

Pozměňovací návrh 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod -i (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„4. „Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z energetických zdrojů moderní 
dopravy ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 3 % konečné spotřeby 
energie v dopravě v uvedeném členském 
státě.“

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh nahrazuje 10% cíl pro biopaliva v dopravě 3% cílem pro energetické 
zdroje moderní dopravy, tj. moderní biopaliva a zachycování uhlíku a jeho využívání v 
dopravě (např. využívání nevyhnutelných odpadních plynů k mikrobiální fermentaci při 



PE513.033v01-00 72/90 AM\937596CS.doc

CS

výrobě kapalných nebo plynných paliv). Při zohlednění vícenásobného započítání se to rovná 
podobnému kvantitativnímu cíli, jaký navrhuje Komise, jenž však nevyžaduje používání plodin 
pěstovaných na půdě.

Pozměňovací návrh 333
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod -i (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„4. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů ve všech 
druzích dopravy v roce 2020 činil 
alespoň 8 % konečné spotřeby energie v 
dopravě v uvedeném členském státě.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 334
Anne Delvaux

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod -i (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„4. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů ve všech 
druzích dopravy v roce 2020 činil 
alespoň 10 % konečné spotřeby energie 
v dopravě v uvedeném členském státě. 
Členský stát se může odchýlit od tohoto 
cíle, jsou-li splněny následující podmínky:
– členský stát plní cíle stanovené 
v odstavcích 1 a 2;
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– celková spotřeba energie v odvětví 
dopravy nepřekračuje v členském státě 
vyhlídky stanovené v rámci národního 
akčního plánu v oblasti energií 
z obnovitelných zdrojů;
– členský stát prokáže, že tato odchylka 
umožňuje dosažení cílů stanovených 
v odstavcích 1 a 2 s nízkými náklady, a 
zavazuje se tedy překročit tyto cíle.“

Or. en

Odůvodnění

10% cíl energie z obnovitelných zdrojů v dopravě může mít negativní dopady (např. přílišnou 
podporu biopaliv, která konkurují výrobě potravin). Je vhodné umožnit členským státům, aby 
plnily své cíle alternativním způsobem.

Pozměňovací návrh 335
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod -i (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„4. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů ve všech 
druzích dopravy v roce 2020 činil 
alespoň 10 % konečné spotřeby energie 
v dopravě v uvedeném členském státě, a 
dbá na to, aby podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na benzinu v roce 
2020 činil alespoň 10% konečné spotřeby 
energie v benzinu v roce 2020 v uvedeném 
členském státě.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 336
Pilar Ayuso
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod -i (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavce 1 a a 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) v odstavci 1 se za první pododstavec 
vkládají pododstavce, které znějí:
„V roce 2020 musí podíl energie 
z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě činit nejméně 2 %.
V roce 2025 musí podíl energie 
z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě činit nejméně 4 %.“ 

Or. es

Pozměňovací návrh 337
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod -i (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavce 1 a a 1 b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) za první pododstavec se vkládají 
pododstavce, které znějí:
„V roce 2020 činí podíl energie 
z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě nejméně 2 %.
V roce 2025 činí podíl energie 
z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě nejméně 4 %.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 4 se mění takto: c) odstavec 4 se zrušuje.
i) v písmeni b) se doplňuje nová věta, 
která zní:
„Tato odrážka se použije, aniž je dotčen 
čl. 17 odst. 1 a čl. 3 odst. 4 písm. d);“
ii) doplňuje se nové písmeno d), které zní:
„d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí 
být podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.“;
iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní:
„Příspěvek, který tvoří
i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu; 
ii) biopaliva vyráběná ze vstupních 
surovin uvedených v části B přílohy IX, se 
považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu; 
iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.
Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií i) až iii). 
Seznam vstupních surovin stanovený v 
příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a
technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
25b, pokud jde o seznam vstupních 
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surovin stanovený v příloze IX.“

Or. it

Odůvodnění

K vyřešení problému udržitelnosti biopaliv je třeba odstranit příčinu, jinými slovy, je třeba 
zrušit závazný 10% cíl stanovený směrnicí 2009/28/ES. Ke snížení emisí skleníkových plynů v 
odvětví dopravy existují navíc schůdné a méně problematické alternativy, například zlepšení 
účinnosti automobilového paliva a podpora veřejné dopravy (zejména železnice).

Pozměňovací návrh 339
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod i
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) v písmeni b) se doplňuje nová věta, 
která zní:

vypouští se

„Tato odrážka se použije, aniž je dotčen 
čl. 17 odst. 1 a čl. 3 odst. 4 písm. d);“

Or. es

Pozměňovací návrh 340
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod i
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) v písmeni b) se doplňuje nová věta, 
která zní:

i) písmeno b) se nahrazuje tímto:

„Tato odrážka se použije, aniž je dotčen čl. 
17 odst. 1 a čl. 3 odst. 4 písm. d);“

„b) pro výpočet čitatele, tj. množství 
energie z obnovitelných zdrojů a ze 
zachycování a využívání uhlíku 
spotřebované v dopravě, se pro účely 
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prvního pododstavce zohledňují všechny 
druhy moderní energie z obnovitelných 
zdrojů ze vstupních surovin uvedených v 
příloze IX, elektrická energie z 
obnovitelných zdrojů a energie ze 
zachycování a využívání uhlíku 
spotřebované ve všech druzích dopravy.
Tato odrážka se použije, aniž je dotčen čl. 
17 odst. 1 a čl. 3 odst. 4 písm. d);“

Or. en

Odůvodnění

Moderní biopaliva, elektrická energie z obnovitelných zdrojů a energie ze zachycování a 
využívání uhlíku pro dopravu (např. využívání nevyhnutelných plynů z průmyslových odpadů 
na mikrobiální fermentaci pro výrobu kapalných nebo plynných paliv) by měly tvořit přibližně 
3% cíl v oblasti moderních zdrojů energie pro dopravu.

Pozměňovací návrh 341
Anne Delvaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) v písmenu c) se druhá věta nahrazuje 
tímto:
„Dále se bude pro výpočet elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie 
spotřebované elektrickými silničními 
vozidly (silničními i nesilničními) 
považovat tato spotřeba za pětinásobek
vstupu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod i a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. c– věta 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) v písm. c) se druhá věta nahrazuje 
tímto:
„Dále se bude pro výpočet elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie 
spotřebované elektrickými silničními 
vozidly považovat tato spotřeba za 
pětinásobek vstupu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 343
Bas Eickhout

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) v písm. c) se druhá věta nahrazuje 
tímto:
„Dále se bude pro výpočet elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie 
spotřebované elektrickými silničními 
vozidly považovat tato spotřeba za 
čtyřnásobek vstupu elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) v písm. c) se druhá věta nahrazuje 
tímto:
„Dále se bude pro výpočet elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie 
spotřebované elektrickými silničními 
vozidly a elektrifikovanou železnicí 
považovat tato spotřeba za 2,5násobek 
vstupu elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 345
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) doplňuje se nové písmeno d), které zní: vypouští se
d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

Or. es

Pozměňovací návrh 346
Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být
podíl energie z biopaliv vyráběných
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli

i) musí podíl energie z biopaliv 
vyráběných ze surovin uvedených v čl. 21 
odst. 2 činit alespoň 2 % celkové spotřeby
energie v dopravě v roce 2020 a
ii) podíl energie z biopaliv vyráběných z 
potravinářských plodin musí činit alespoň 
8 % celkové spotřeby energie.

Or. de

Odůvodnění

Dvojnásobné nebo čtyřnásobné započítávání by způsobilo narušení trhů s důležitými 
surovinami a byly by vytlačeny stávající způsoby recyklace odpadů ze surovin. Výsledkem by 
byla zvýšená produkce odpadů a celková odpadová turistika směrem do EU.

Pozměňovací návrh 347
Britta Reimers

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být
podíl energie z biopaliv vyráběných
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě. 

d) pro výpočet biopaliv v čitateli
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i) musí podíl energie z biopaliv 
vyráběných ze vstupních surovin 
uvedených v příloze IX činit alespoň 2 % 
konečné spotřeby energie v dopravě v roce 
2020 a
ii) podíl energie z biopaliv vyráběných z 
potravinářských plodin musí činit alespoň 
8 % [10 %] konečné spotřeby energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 348
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být
podíl energie z biopaliv vyráběných
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli

i) musí podíl energie z biopaliv 
vyráběných ze surovin uvedených v příloze 
IX v roce 2020 činit alespoň 2 % konečné 
spotřeby energie v dopravě a

ii) podíl energie z biopaliv vyráběných z 
potravinářských plodin musí činit alespoň 
8 % konečné spotřeby energie.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení 5% limitu pro biopaliva první generace je spojeno s rizikem, že nebude dosaženo 
cíle stanoveného ve směrnici 2009/28/ES, tedy podílu energie z obnovitelných zdrojů energie 
ve výši alespoň 10 % konečné spotřeby energie v dopravě v roce 2020. Moderní biopaliva se 
stále vyvíjejí a v tomto desetiletí nebude jejich trh považován za vyspělý. Proto je zapotřebí 
stanovit zvláštní cíl ve výši 2% podílu energie.
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Pozměňovací návrh 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být
podíl energie z biopaliv vyráběných z 
obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, 
cukronosných plodin a olejnin v roce 2020 
větší než 5 % (odhadovaný podíl na konci 
roku 2011) konečné spotřeby energie v 
dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli i) musí
podíl energie z biopaliv ze seznamu 
surovin uvedených v části A přílohy IX a 
v části B přílohy IX činit nejméně 2 % 
konečné spotřeby energie v dopravě v roce 
2020 a ii) podíl energie z biopaliv 
vyráběných z obilovin a jiných plodin 
bohatých na škrob, cukronosných plodin 
a olejnin v roce 2020 musí tvořit 8 %
konečné spotřeby energie v benzinu.

Or. fr

Odůvodnění

Je proto třeba podporovat výzkum a vývoj ve všech odvětvích, která k tomu mají dobrý 
potenciál, buď prostřednictvím systému, jenž zohledňuje energetický obsah, nebo stanovením 
dílčích cílů pro přimíchávání biopaliv, což by investorům zajistilo jasné podmínky, a 
udržitelnou činností vycházející z vyspělosti dotčených odvětví.

Pozměňovací návrh 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z moderních biopaliv v roce 
2020 menší než 2 % konečné spotřeby 
energie v dopravě.
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v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 351
Erik Bánki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z moderních biopaliv v roce 
2020 menší než 2 % konečné spotřeby 
energie v dopravě.

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 %. Moderní biopaliva se stále ještě vyvíjejí a podle pracovní verze studie FAO se v tomto 
desetiletí nedostanou plně na trh. Pro jejich přístup na trh je potřeba stanovit zvláštní 2% 
povinnost.

Pozměňovací návrh 352
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných ze 
vstupních surovin uvedených v části A 
přílohy IX (moderní biopaliva) menší než 
3 % konečné spotřeby energie v dopravě. 
Biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části B přílohy IX se považují 
za dvojnásobek jejich energetického 
obsahu.

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z konvenčních i moderních 
biopaliv v roce 2020 větší než 8 %
(odhadovaný podíl na konci roku 2011) 
konečné spotřeby energie v dopravě.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin, olejnin a 
energetických plodin v roce 2020 nesmí 
být větší než 3 % (odhadovaný podíl na 
konci roku 2011) konečné spotřeby energie 
v dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z olejnin v roce 2020 větší než 4% 
(odhadovaný podíl na konci roku 2011) 
konečné spotřeby energie v dopravě.

Or. sv

Pozměňovací návrh 356
Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných z 
obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, 
cukronosných plodin, olejnin a dalších 
energetických plodin pěstovaných na půdě
v roce 2020 větší než 4 % (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných z 
obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, 
olejnin a jiných energetických plodin 
uvedených v části A přílohy VIII v roce 
2020 větší než 7 % (odhadovaný podíl na 
konci roku 2011) konečné spotřeby energie 
v dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Jeden problém by neměl být řešen tak, že vznikne další problém. Multiplikační faktory 
navrhované pro moderní biopaliva mohou způsobit jejich horečnatou produkci, v současné 
době s nejasnými dopady na lesní ekosystém a na úrodnost půdy a ekosystémy.

Pozměňovací návrh 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

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

Or. en

Pozměňovací návrh 359
Christofer Fjellner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z olejnin v roce 2020 větší než 5% 
(odhadovaný podíl na konci roku 2011) 
konečné spotřeby energie v dopravě.

Or. en

Odůvodnění

V posouzení dopadů, které doprovází tento návrh, se uznává, že je obtížné odhadnout přesný 
objem emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy. Díky této nejistotě je rozumné 
zachovat opatrnost. Jeden závěr se však jeví jako stabilnější: pokud jde o emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy, existuje zřejmý rozdíl mezi bioetanolem a bionaftou. Emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy a přímé emise z bioetanolu jsou mnohem nižší, 
takže používání bioetanolu výrazně snižuje emise z odvětví dopravy. Tento rozdíl by se měl 
odrazit v této revizi směrnic.
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Pozměňovací návrh 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných 
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin 
v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) a podíl 
elektrické energie z obnovitelných zdrojů 
používané v silniční a železniční dopravě 
nebo používání paliv z obnovitelných 
zdrojů nebiologického původu nesmí být 
menší než 2,5 % konečné spotřeby energie 
v dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 361
Erik Bánki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) doplňuje se nové písmeno da), které 
zní:
„da) členské státy musí po roce 2020 
zachovat podíl energie z obnovitelných 
zdrojů alespoň na úrovni stanovené 
v prvním pododstavci.“

Or. en
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Odůvodnění

Platnost cílů politiky EU v oblasti klimatu by měla být prodloužena i na období po roce 2020. 
Stávající a nové investice mezitím vyžadují stabilní právní rámec a ochranu svých legitimních 
očekávání.

Pozměňovací návrh 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) doplňuje se písmeno, které zní:
„da) „V roce 2020 musí podíl energie 
z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě činit nejméně 3 %.“

Or. sv

Pozměňovací návrh 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) doplňuje se nové písmeno da), které 
zní:
„da) podíl moderních biopaliv musí v roce 
2020 činit alespoň 3 % konečné spotřeby 
energie v dopravě.“

Or. en



PE513.033v01-00 90/90 AM\937596CS.doc

CS


