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Pozměňovací návrh 364
Britta Reimers

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„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 
surovin stanovený v příloze IX.“

Or. en

Pozměňovací návrh 365
Christa Klaß
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„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 
surovin stanovený v příloze IX.“

Or. de

Odůvodnění

Dvojnásobné a čtyřnásobné započítávání by vedlo k narušení důležitých trhů se surovinami a 
k vytlačení stávajících způsobů recyklace surovinových odpadů. Výsledkem by byla zvýšená 
produkce odpadu a globální „odpadová turistika“ směřující do EU.

Pozměňovací návrh 366
Erik Bánki
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„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 
surovin stanovený v příloze IX.“

Or. en

Odůvodnění

Vícenásobné započítávání je statistický trik, který by klamal veřejnost, pokud jde o skutečný 
přínos moderních biopaliv, ohrozil by cíle EU v oblasti klimatu do roku 2020, zpochybnil by 
záměry směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES, snížil by dostupnost obnovitelných zdrojů zdroje 
energie pro odvětví dopravy, zvýšil by energetickou závislost EU a oddálil by snižování emisí 
skleníkových plynů v odvětví dopravy. Moderní biopaliva jsou stále ve fázi vývoje a podle 
pracovní verze studie FAO nebudou v tomto desetiletí běžně dostupné na trhu.
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Pozměňovací návrh 367
Horst Schnellhardt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„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 
surovin stanovený v příloze IX.“

Or. de

Odůvodnění

Změny platných právních předpisů by neměly vést k diskriminaci určitých biopaliv. Kromě 
toho by vícenásobné započítávání moderních biopaliv vedlo k oslabení 10% cíle pro rok 
2020.
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Pozměňovací návrh 368
Anja Weisgerber

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„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 
surovin stanovený v příloze IX.“

Or. de

Odůvodnění

Vícenásobné započítávání je ze statistického hlediska obtížné, protože vytváří „virtuální“ 
biopaliva a zpochybňuje tak cíle EU v oblasti klimatu do roku 2020. Návrh Komise uvádí 
veřejnost v omyl ohledně skutečného přínosu moderních biopaliv, který tvoří pouze 1/4 
zdánlivého objemu. Vícenásobné započítávání by proto vedlo k nárůstu využívání fosilních 
paliv v odvětví dopravy v EU.
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Pozměňovací návrh 369
Sophie Auconie

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„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 
surovin stanovený v příloze IX.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek, který tvoří: vypouští se
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.

Or. sv

Pozměňovací návrh 371
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek, který tvoří: vypouští se
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.
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Or. en

Odůvodnění

Vícenásobné započítávání není účinným nástrojem k dosažení cílů stanovených v této 
směrnici, a proto by z této směrnice mělo být vypuštěno.

Pozměňovací návrh 372
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek, který tvoří: vypouští se
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.

Or. es

Pozměňovací návrh 373
Paolo Bartolozzi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek, který tvoří: vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 375
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX, se 

i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX, se 
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považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;

považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;

Or. en

Odůvodnění

Při vícenásobném započítávání by se měla používat pouze jedna úroveň, protože dvě úrovně 
by byly problematické z hlediska technologie i neutrality hospodářské soutěže. Proč je nějaký 
materiál lepší než jiný a kdo to rozsoudí? Čtyřnásobné započítávání odrazuje od investic do 
dvakrát započítávaných biopaliv, čímž je ohroženo splnění cíle prostřednictvím 
odpovídajících objemů. Dvě úrovně vytvářejí nejistotu mezi investory a finančníky, zvláště 
pokud se trh blíží cíli nebo ho překračuje.

Pozměňovací návrh 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;

i) biopaliva vyráběná z odpadů a zbytků
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 377
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Při vícenásobném započítávání by se měla používat pouze jedna úroveň, protože dvě úrovně 
by byly problematické z hlediska technologie i neutrality hospodářské soutěže. Proč je nějaký 
materiál lepší než jiný a kdo to rozsoudí? Čtyřnásobné započítávání odrazuje od investic do 
dvakrát započítávaných biopaliv, čímž je ohroženo splnění cíle prostřednictvím 
odpovídajících objemů. Dvě úrovně vytvářejí nejistotu mezi investory a finančníky, zvláště 
pokud se trh blíží cíli nebo ho překračuje.

Pozměňovací návrh 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vstupní suroviny v části B přílohy IX by se do 3% cíle moderních zdrojů energie pro odvětví 
dopravy neměly započítávat vícenásobně.

Pozměňovací návrh 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části B přílohy IX, se 

ii) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v příloze IX, se považuje za 
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považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;

dvojnásobek jejich energetického obsahu, s 
výjimkou použitého kuchyňského oleje a 
živočišných tuků;

Or. en

Pozměňovací návrh 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) biopaliva vyráběná z odpadů a zbytků
uvedených v části B přílohy IX, se 
považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;

Or. en

Pozměňovací návrh 381
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v článku 1, směrnice o energii z obnovitelných zdrojů „stanoví společný rámec 
pro podporu energie z obnovitelných zdrojů“. Neexistuje tedy žádný důvod otevírat tuto 
směrnici palivům vyrobeným z neobnovitelné energetické vstupní suroviny.
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Pozměňovací návrh 382
Sari Essayah

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.

iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
dvojnásobek jejich energetického obsahu.

Or. en

Odůvodnění

„Obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu“ je obtížně pochopitelný 
termín, který by měl být v této směrnici definován, ale pro účely této směrnice by se těmito 
palivy mohl rozumět například vodík nebo kyslík získaný pomocí větrné nebo solární energie.

Pozměňovací návrh 383
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.

iii) zachycování uhlíku a jeho využívání 
pro účely dopravy, se považuje za 
čtyřnásobek jeho energetického obsahu.

Or. en

Odůvodnění

Obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu byla přesunuta do části A 
přílohy IX a jako taková jsou s ohledem na cíle moderních zdrojů energie pro odvětví dopravy 
ve výši 3 % považována za čtyřnásobek svého energetického obsahu.
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Pozměňovací návrh 384
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.

iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu 
pouze tehdy, pokud se k jejich výrobě 
používá užitková voda a / nebo voda, 
kterou nelze použít pro zavlažování.

Or. en

Odůvodnění

Pitná voda a voda na zavlažování už nyní představují problém a v blízké budoucnosti budou 
jedním z největších problémů na světě. Nemělo by se s ní plýtvat na nevyspělé technologie 
přeměny elektřiny na plyn a elektřiny na kapalinu, jejichž účinnost přeměny je nízká.

Pozměňovací návrh 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) podíl biopaliv vyrobených z 
lignocelulózových vláknin, musí činit 
alespoň 1 % celkové spotřeby energie v 
odvětví dopravy v roce 2020;

Or. fr

Pozměňovací návrh 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 1 – bod iii b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii b) podíl biopaliv vyrobených ze 
vstupních surovin uvedených v části A 
přílohy IX, musí činit alespoň 2 % celkové 
spotřeby energie v odvětví dopravy v roce 
2020.

Or. fr

Pozměňovací návrh 387
Gilles Pargneaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Materiály, které byly záměrně 
modifikovány s cílem spadat mezi odpad, 
se do kategorií i) až iii) nezapočítávají.

Or. fr

Pozměňovací návrh 388
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se



PE513.034v01-00 18/82 AM\937597CS.doc

CS

Or. en

Odůvodnění

Není nutné, pokud existuje pouze jedna úroveň vícenásobného započítávání.

Pozměňovací návrh 389
Pilar Ayuso

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat mezi odpad, a přijmou vhodná 
opatření k boji proti podvodům.

Or. es

Pozměňovací návrh 390
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány.

Or. en

Pozměňovací návrh 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise předloží postup, podle něhož 
členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií ii) až iii).

Or. en

Pozměňovací návrh 392
Gilles Pargneaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby byla při zjištění 
podvodu přijata vhodná opatření.

Členské státy a Komise prostřednictvím 
jednotného evropského registračního 
systému zajistí, aby biopaliva spadající do 
kategorií i) až iii) nebyla započítávána
několikrát ve snaze splnit cíle uvedené v 
tomto článku.
Členské státy a Komise zajistí 
sledovatelnost biopaliv spadajících do 
kategorií i) až iii) prostřednictvím systému 
nakládání s odpady zřízeného podle 
směrnice 2008/98/ES. Obdobný systém 
bude vyvinut pro odpad dovezený ze 
zahraničí.

Or. fr
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Pozměňovací návrh 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy k ověřování původu a 
sledovatelnosti všech biopaliv, zejména 
moderních biopaliv uvedených v příloze 
IX či biopaliv způsobilých pro dodatečné 
pobídky nebo pro samostatný cíl na 
úrovni EU nebo na vnitrostátní úrovni,
použijí nezávislý celoevropský registrační 
systém; tento registr by měla tvořit jediná 
databáze potvrzující všechny objemy 
biopaliv od původu po konečnou spotřebu. 
Cílem registru bude zabránit 
nespolehlivým opakovaným hlášením 
stejných objemů v rámci dvou nebo více 
vnitrostátních nebo evropských programů 
, registrovat biopaliva již od jejich původu 
a zajistit, aby žádné suroviny nebyly 
záměrně modifikovány s cílem spadat do 
kategorií i) až iii).

Or. en

Pozměňovací návrh 394
Corinne Lepage

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zřídí nezávislý registrační 
systém na evropské úrovni určený k 
ověřování původu a zajištění 
sledovatelnosti všech biopaliv uvedených v 
příloze IX nebo biopaliv způsobilých pro 
pobídky. Tento systém bude tvořit jediná 
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databáze používaná k potvrzování objemů 
moderních biopaliv od místa původu po 
místo konečné spotřeby. Hlavním cílem 
systému je zabránit podvodným 
opakovaným hlášením stejných objemů v 
rámci dvou nebo více vnitrostátních nebo 
evropských systémů, zaručit
sledovatelnost biopaliv již od místa jejich 
původu a zajistit, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií i) až iii).

Or. fr

Pozměňovací návrh 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií i) až iii). Komise podá 
do 31. prosince 2017 Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu týkající se 
provádění písmene e) a opatření, která
členské státy přijmou s cílem zajistit, aby 
suroviny spadající do kategorií i) až iii) 
nebyly záměrně modifikovány. 

Or. en

Pozměňovací návrh 396
Julie Girling

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

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 
surovin stanovený v příloze IX.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Článek 3 obsahuje podstatné prvky směrnice, a proto nespadá do oblasti působnosti aktů v 
přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 surovin 
stanovený v příloze IX.”

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 prováděcí akty 
v souladu s článkem 25b, pokud jde o 
seznam vstupních surovin stanovený v 
příloze IX.”

Or. en

Pozměňovací návrh 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 surovin 
stanovený v příloze IX.

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 surovin 
stanovený v příloze IX, za předpokladu, že 
tyto akty v členských státech podporují 
výzkum a vývoj v oblasti inovativních 
technologií a zohledňují potřebu lepšího
zabezpečení dodávek naftových paliv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 399
Sari Essayah

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V zájmu podpory technologií a postupů, 
které zajišťují vysoké úspory emisí 
skleníkových plynů, aniž by docházelo k 
nepřímé změně ve využívání půdy, se 
energetický obsah biopaliv a biokapalin 
dosahujících alespoň 75% úspory emisí 
skleníkových plynů a využívajících
suroviny, jejichž odhadované emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy se považují za nulové, jak je popsáno 
v části B přílohy V, při vnitrostátním 
započítávání považuje za dvojnásobný.

Or. en
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Pozměňovací návrh 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Provádění tohoto bodu se nesmí uplatnit 
na zvláštní zbytky uvedené v příloze IX, 
dokud nebudou na úrovni EU přijata 
kritéria udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 401
Gilles Pargneaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Evropská komise navrhne Evropskému 
parlamentu a Radě harmonizovaná řešení 
problému podvodů při dvojím 
započítávání, který vyplývá z nesprávného 
použití kritérií stanovených v bodu iii).

Or. fr

Pozměňovací návrh 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – pododstavec 2 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) doplňuje se nové písmeno ea), které 
zní:
„ea) pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v tomto odstavci mohou členské 
státy splnit svůj podíl energie z biopaliv 
vyráběných z obilovin a jiných plodin 
bohatých na škrob, cukronosných plodin 
a olejnin a dalších energetických plodin 
pěstovaných na půdě prostřednictvím 
vyššího podílu obnovitelné energie 
nevyužívající biomasu, jako je větrná 
energie, sluneční energie, geotermální 
energie nebo přílivová energie, pokud 
doplňují prognózy uvedené v jejich 
národních akčních plánech pro energii z 
obnovitelných zdrojů oznámených podle
čl. 4 odst. 2.“

Or. en

Pozměňovací návrh 403
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) doplňuje se nový odstavec 4a, který 
zní:
„4a. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v letectví 
do 31. prosince 2020 činil 2 % konečné 
spotřeby energie v odvětví letecké dopravy. 
Toto snížení bude rozloženo následujícím 
způsobem: 
a) 0,5 % do 31. prosince 2016;
b) 1 % do 31. prosince 2018.“

Or. en
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Odůvodnění

Je důležité zvlášť podporovat udržitelná biopaliva v odvětví letectví, protože v tomto odvětví 
dopravy neexistuje jiná alternativa. Samostatný cíl pro letecká biopaliva přispěje k dosažení 
cílů snížení emisí CO2 v dopravě. Tento cíl je také odrazem iniciativy Flight Path Evropské 
komise, jejímž cílem je do roku 2020 vyrobit 2 miliony tun biopaliv určených pro odvětví 
letecké dopravy.

Pozměňovací návrh 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) doplňuje se nový odstavec 4a, který 
zní:
„4a. Členské státy za účelem splnění cíle 
stanoveného v odstavci 4 zajistí, aby podíl 
obnovitelných zdrojů energie v letectví 
dosáhl do roku 2020 nejméně 1 % celkové 
spotřeby energie v odvětví dopravy.“

Or. en

Odůvodnění

Biopaliva jsou nejlepší způsob, jak snížit emise skleníkových plynů v odvětví letecké dopravy. 
Biopaliva v letecké dopravě by měla být zahrnuta do cíle 10 % celkové spotřeby energie z 
obnovitelných zdrojů. Při výrobě kvalitního leteckého biopaliva jsou nutné moderní 
technologie. V současné době tento typ technologií potřebuje další pobídky, aby se zajistila
rozsáhlejší komerční výroba a využívání.

Pozměňovací návrh 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 5 – odst. 5 – druhá věta
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
25b, které se týkají přizpůsobení 
energetického obsahu paliv používaných v 
odvětví dopravy uvedeného v příloze III 
vědeckému a technickému pokroku.

Komise je zmocněna k přijímání 
prováděcích aktů v souladu s článkem 25b, 
které se týkají přizpůsobení energetického 
obsahu paliv používaných v odvětví 
dopravy uvedeného v příloze III 
vědeckému a technickému pokroku.

Or. en

Pozměňovací návrh 406
Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 5 – odst. 5 – druhá věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
25b, které se týkají přizpůsobení 
energetického obsahu paliv používaných v 
odvětví dopravy uvedeného v příloze III 
vědeckému a technickému pokroku.

Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
25b, které se týkají přizpůsobení 
energetického obsahu paliv používaných v 
odvětví dopravy uvedeného v příloze III 
vědeckému a technickému pokroku. V 
příloze III směrnice 2009/28/ES se mohou 
použít nové hodnoty energetického 
obsahu, pokud se do celkového podílu 
bioenergie v rámci celého výrobního 
řetězce na základě uznávaných vědeckých 
zásad přidá nižší započítání hodnoty 
vytápění, přičemž hodnoty se uvádí 
zaokrouhlené na jedno desetinné místo.

Or. en

Odůvodnění

Každý jednotlivý druh biopaliva tedy musí být hodnocen podle vlastního přínosu a bio-
energetické náročnosti zjištěné na základě platných vědeckých zásad.
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Pozměňovací návrh 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odst. 1 prvním pododstavci se návětí 
nahrazuje tímto:
„1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území nebo mimo území 
Společenství, zohlední se energie z 
biopaliv a biokapalin pro účely uvedené 
v písmenech a), b) a c), pouze pokud tato 
biopaliva a biokapaliny splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 až 
6 a nepřesahují podíly stanovené v čl. 3
odst. 4 písm. d):“

Or. en

Pozměňovací návrh 408
Christa Klaß

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v čl. 17 odst. 1 se zrušuje druhý 
pododstavec;

Or. de

Odůvodnění

Za účelem vytvoření důvěryhodných systémů udržitelnosti jsou zapotřebí přísná a jednotná 
pravidla kontroly, která musí platit stejně pro konvenční i moderní biopaliva ve všech 
členských státech. Výjimky pro některé druhy odpadů a zbytků by vedly ke zvláštní podpoře 
biopaliv ze surovin, která nesplňují kritéria udržitelnosti.
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Pozměňovací návrh 409
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odst. 1 se doplňuje nový pododstavec, 
který zní:
„Orientační seznam odpadů a zbytků, 
které mohou být použity pro výrobu 
biopaliv, je uveden v příloze X. Do 
[jednoho roku od vstupu této směrnice v 
platnost] Komise stanoví seznam kódů 
odpadu pro každou ze surovin uvedených 
v příloze X, a to formou prováděcího aktu 
přijatého poradním postupem podle čl. 25
odst. 3. Tyto kódy musí odpovídat 
harmonizovanému seznamu odpadů 
stanovenému v příloze rozhodnutí Komise 
2000/532/ES.“

Or. en

Pozměňovací návrh 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 411
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv a biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 musí činit 
alespoň 35 % (avšak emise skleníkových 
plynů nesmí přesáhnout 54,47 
gCO2eq/MJ).

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by požadavek 50 % pro rok 2017 vrátil zpět o jeden rok, což by vedlo k menším 
úsporám emisí skleníkových plynů a znamenalo by to ústupek z cílů EU pro rok 2020 v oblasti 
klimatu. Toto ustanovení by rovněž ohrozilo právní jistotu.

Pozměňovací návrh 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv a biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 musí činit 

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

alespoň 50 % u biopaliv a biokapalin 
vyráběných v zařízeních, jejichž provoz 
začne po 1. červenci 2014. Zařízení je „v 
provozu“, pokud došlo k fyzické výrobě 
biopaliv nebo biokapalin.

Or. fr

Odůvodnění

Minimální hranice 60 % je příliš vysoká a odrazovala by od výzkumu a investic do 
inovativních způsobů výroby moderních biopaliv, což by snížilo potenciál této výroby a tím i 
možnosti zmírňování změny klimatu mícháním biopaliv s jinými palivy.

Pozměňovací návrh 413
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 414
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že tato směrnice vstoupí v platnost nejdříve na konci roku 2013, je půl roku 
nedostatečná doba na přizpůsobení dostupné technologie požadavkům této směrnice. Průmysl 
navíc není připraven, protože směrnice 2009/28/ES počítala s tím, že úspora emisí 
skleníkových plynů bude nejméně 60 % v případě biopaliv vyráběných v zařízeních, jejichž 
provoz začne 1. ledna 2017 nebo později.

Pozměňovací návrh 415
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – 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 a 
biokapaliny do 31. prosince 2017 
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 35 % a od 1. ledna 2018 
nejméně 50 %.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 416
Erik Bánki
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – 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 a 
biokapaliny 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 % (avšak emise skleníkových plynů
nesmí přesáhnout 41,9 gCO2eq/MJ). Od 1. 
ledna 2018 musí být tato úspora emisí 
skleníkových plynů nejméně 60 % (avšak 
emise skleníkových plynů nesmí 
přesáhnout 33,52 gCO2eq/MJ) u biopaliv a 
biokapalin vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2017.

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise by požadavek 50 % pro rok 2017 vrátil zpět o jeden rok, což by vedlo k menším 
úsporám emisí skleníkových plynů a znamenalo by to to ústupek z cílů EU pro rok 2020 v 
oblasti klimatu. Toto ustanovení by rovněž ohrozilo právní jistotu.

Pozměňovací návrh 417
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – 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 a 
biokapaliny 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 a 
biokapaliny 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 na konci roku 2013, je půl roku 
nedostatečná doba na přizpůsobení dostupné technologie požadavkům této směrnice. Průmysl 
navíc není připraven, protože směrnice 2009/28/ES počítala s tím, že úspora emisí 
skleníkových plynů bude nejméně 60 % v případě biopaliv vyráběných v zařízeních, jejichž 
provoz začne 1. ledna 2017 nebo později.

Pozměňovací návrh 418
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – 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 
25b s cílem stanovit kritéria a zeměpisné 
oblasti k určení travních porostů, na které 
se vztahuje první pododstavec písm. c).“

Or. en

Odůvodnění

Komise se snaží být zmocněna k přijímání aktů v přenesené pravomoci ve věcech, které mají 
vliv na celé odvětví výroby biopaliv; měl by se proto zachovat řádný legislativní postup.

Pozměňovací návrh 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 3 se druhý pododstavec vypouští se
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nahrazuje tímto:
„Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
25b s cílem stanovit kritéria a zeměpisné 
oblasti k určení travních porostů, na které 
se vztahuje první pododstavec písm. c).“

Or. en

Pozměňovací návrh 420
Jo Leinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c) nesmí být vyrobeny ze surovin 
získaných z půdy s velkou zásobou 
uhlíku, totiž půdy, která měla v lednu 
2008 nebo později jeden z těchto statusů, 
bez ohledu na to, zda má půda tento status 
i nadále či nikoliv:
a) mokřady, totiž půda pokrytá nebo 
nasycená vodou trvale nebo po 
významnou část roku;
b) jiné přirozeně obnovené lesy;
c) vysázené lesy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 421
Christa Klaß

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

ba) doplňuje se odstavec 5a, který zní:
„5a. S ohledem na ustanovení uvedená v 
odst. 1 písm. a), b) a c) nesmí suroviny pro 
výrobu biopaliv započítávané do 
stanoveného cíle pro přimíchávání 
pocházet ze zemí, jejichž obdělávané půdy 
v oblastech, které spadají pod odstavce 4 a 
5, prošly v roce výroby surovin
významnými změnami.“

Or. de

Odůvodnění

Více než 70 % emisí skleníkových plynů vzniklých v důsledku používání biopaliv a biokapalin 
souvisí se změnami ve využívání půdy v oblastech deštných pralesů a rašelinišť. Biopaliva 
vyrobená za využití půdy, u níž došlo ke změně ve využívání, by proto neměla být brána v 
úvahu. Tímto způsobem by bylo možné snížit jak emise skleníkových plynů vznikající v těchto 
zemích, tak emise skleníkových plynů vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se nový odstavec, který zní:
„5a. Při pěstování surovin používaných k 
výrobě biopaliv a biokapalin započítaných 
pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c) musí být upřednostněny následující.“

Or. lt

Pozměňovací návrh 423
Vladko Todorov Panayotov
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový odstavec 5a, který 
zní:
„5a. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmějí být 
vyrobeny ze surovin pocházejících ze 
zemědělských a lesnických zbytků, pokud 
není prokázáno, že se tím nepřispívá ke 
zhoršení zemědělských a ekosystémových 
funkcí. Množství zemědělských zbytků, 
které musí ze zemědělských 
nebo ekologických důvodů zůstat na půdě, 
se stanoví na základě ekologicko- a 
zemědělskogeografických charakteristik 
na regionální, popřípadě nižší než 
regionální úrovni, se zahrnutím mimo 
jiné obsahu organických látek v půdě, 
úrodnosti půdy, mikrobiologie půdy, 
schopnosti půdy zadržovat vodu a záchytu 
uhlíku. Tento odstavec se nevztahuje na 
suroviny pocházející ze zemědělských 
zbytků vzniklých při přeměně plodiny 
v potravinu nebo jiné produkty mimo 
místo sklizně. Biopaliva a biokapaliny 
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmějí být vyrobeny ze surovin 
pocházejících ze zbytkových materiálů 
vzniklých při obhospodařování lesů,
pokud není prokázáno, že se tím 
nepřispívá ke zhoršení ekosystémových 
funkcí.“

Or. en

Odůvodnění

Zemědělské a lesnické zbytky jsou zdrojem živin pro zemědělské rostliny a chrání půdu proti 
erozi a ztrátě biologické rozmanitosti. Tyto ekologické funkce mohou být odstraněním 
nadměrného množství zemědělských zbytků získaných při sklizni narušeny. Množství zbytků, 
které jsou k dispozici pro výrobu biopaliv, se liší v závislosti na regionálních podmínkách.
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Pozměňovací návrh 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový odstavec 5a, který 
zní:
„5a. Suroviny používané pro biopaliva a 
biokapaliny pro účely uvedené v odstavci 
1 se vyrobí na základě udržitelných 
postupů obhospodařování půdy, které 
zachovávají růst zásoby uhlíku 
v ekosystémech, zachovávají biologickou 
rozmanitost, chrání úrodnost půdy a 
organický uhlík v půdě, předcházejí erozi 
půdy a podporují zachování kvality vody a 
vyváženost z hlediska živin a minerálů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) odstavec 6 se nahrazuje tímto:
„6. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c) a získané ze zemědělských surovin 
vypěstovaných ve Společenství, jež byly 
získány v souladu s požadavky a 
normami podle ustanovení uvedených ve 
společných pravidlech pro režimy přímé 
podpory v rámci společné zemědělské 
politiky a ustanovení, jimiž se zavádějí 
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některé režimy podpory pro zemědělce, a 
v souladu s minimálními požadavky na 
dobrý zemědělský a environmentální stav 
definovaný v nařízení Rady (ES) č. 
73/2009 ze dne 19. ledna 2009, splňují 
kritéria udržitelnosti stanovená v čl. 17 
odst. 3 až 5.“

Or. en

Pozměňovací návrh 426
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 6 – pododstavce 1 a, 1 b a 1 c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) k odstavci 6 se doplňují nové 
pododstavce, které znějí:
„6. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c) se nezískávají z odpadů a zbytků, pokud 
by to ohrozilo uplatňování a cíle směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpadech a zrušení 
některých směrnic.
Biopaliva a biokapaliny zohledněné pro 
účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a c) se 
nezískávají především z těch odpadů a 
zbytků, které spadají do cílů týkajících se 
opětovného použití a recyklace podle čl. 
11 odst. 2 směrnice 2008/98/ES, nebo pod 
opatření, která členské státy přijaly v 
souvislosti s biologickým odpadem podle 
článku 22 této směrnice.
Plány nakládání s odpady a programy pro 
předcházení vzniku odpadů, které členské 
státy přijímají v souladu s ustanoveními 
kapitoly V směrnice 2008/98/ES, musí 
brát v úvahu využití odpadů a zbytků pro 
výrobu biopaliv a biokapalin.“
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Or. en

Pozměňovací návrh 427
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V článku 18 se doplňuje odstavec 2a, 
který zní:
„Eurostat sbírá a zveřejňuje podrobné 
obchodní informace o biopalivech 
vyráběných z potravinářských plodin, jako 
jsou biopaliva na bázi obilovin a dalších 
plodin bohatých na škrob, cukronosných 
plodin a olejnin. Dostupné informace 
mají podobu obchodních údajů 
rozčleněných pro etanol a bionaftu, neboť 
stávající údaje jsou zveřejňovány 
souhrnně, takže dovozy a vývozy etanolu 
a bionafty jsou sloučeny do jednoho 
souboru údajů označeného jako biopaliva. 
Údaje o dovozu a vývozu uvádějí typ 
a objem biopaliv dovážených 
a spotřebovávaných v členských státech 
EU. Obsahují také údaje o zemi původu 
nebo zemi vyvážející tyto produkty do EU. 
Údaje o dovozu a vývozu surovin pro 
výrobu biopaliv nebo částečně 
zpracovaných produktů zdokonaluje sběr 
a zveřejňování informací Eurostatem 
o dovozu a vývozu surovin, typu a zemi 
původu, včetně informací o surovinách, 
s nimiž se obchoduje na vnitřním trhu, 
nebo s nimiž se obchoduje částečně.“

Or. en

Pozměňovací návrh 428
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 b (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 2 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. V článku 18 se doplňuje odstavec 2b, 
který zní:
„Eurostat sbírá a zveřejňuje podrobné 
informace o počtech zaměstnanců, 
dobách trvání pracovního poměru a 
platech spojených s přímou, nepřímou a 
vyvolanou zaměstnaností, kterou přináší 
průmysl EU v oblasti biopaliv. Evropská 
komise by měla vypracovat dohodnutou 
metodiku pro měření počtu pracovních 
míst, na jejímž základě by se systematicky 
posuzovala a sledovala úroveň 
zaměstnanosti v členských státech a na 
úrovni EU. Údaje o zaměstnanosti by 
měly být rozčleněny pro odvětví etanolu a 
bionafty a mělo by se vyjasnit určování 
pozice pracovního místa v rámci 
dodavatelského řetězce biopaliv. Údaje o 
zaměstnanosti v odvětví biopaliv nejsou v
současné době součástí oficiálních 
statistik, v nichž by měli tvůrci politik k 
dispozici odhady zaměstnanosti
rozčleněné v závislosti na základní 
definici nebo metodice přijaté v rámci 
dané studie, na přístupu použitému k 
počítání pracovních míst a na tom, do 
jaké míry studie dávají do souvislosti 
zemědělskou činnost a odvětví biopaliv.
Formální postup vyžadující, aby se údaje 
o zaměstnanosti opíraly o podkladová data 
a transparentní předpoklady, by zlepšil 
dostupnost informací.“

Or. en

Pozměňovací návrh 429
Erik Bánki
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Aniž je dotčen článek 21 a, může Komise 
rozhodnout, že nepovinné vnitrostátní nebo 
mezinárodní režimy stanovující normy pro 
výrobu produktů z biomasy obsahují 
přesné údaje pro účely čl. 17 odst. 2 nebo 
prokazují, že dodávky biopaliva nebo 
biokapaliny splňují kritéria udržitelnosti 
uvedená v čl. 17 odst. 3 až 5. Komise může 
rozhodnout, že tyto režimy obsahují přesné 
údaje pro účely informování o přijatých 
opatřeních na ochranu oblastí poskytujících 
základní služby ekosystému v kritických 
situacích (např. ochranu vodního koryta a 
regulaci eroze), na ochranu půdy, vody a 
ovzduší, pro nepřímé změny ve využívání 
půdy, k obnově znehodnocené půdy, k 
zamezení nadměrné spotřebě vody v 
oblastech, kde je vody nedostatek, a o 
otázkách uvedených v čl. 17 odst. 7 
druhém pododstavci. Komise může rovněž 
uznat oblasti určené k ochraně ekosystémů 
či druhů, které byly mezinárodními 
dohodami uznány jako vzácné či ohrožené 
nebo které byly zařazeny na seznamy 
sestavené mezivládními organizacemi nebo 
Mezinárodní unií pro ochranu přírody pro 
účely čl. 17 odst. 3 písm. b) bodu ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 430
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V článku 18 se odstavec 5 nahrazuje 
tímto:
„5. Komise přijme rozhodnutí podle 
odstavce 4, pouze pokud daná dohoda 
anebo režim splňují přiměřené normy 
spolehlivosti, transparentnosti a 
nezávislého auditu a přiměřeně chrání 
práva třetích stran.
Třetími stranami jsou místní a domorodá
společenství nebo jakékoliv jiné osoby, 
kterých se operace dotýkají, pokud mají 
vlastnické právo nebo právo k užívání 
půdy, z níž suroviny používané k výrobě 
biopaliv a biokapalin pocházejí.
Dohoda nebo režim se nepovažují za 
splňující normy uvedené v prvním 
pododstavci, pokud nevyžadují:
a) ochranu práv třetích stran
i) před provedením operací, které musí být 
schváleny v souladu s dohodou nebo 
režimem, jsou posuzována práva třetích 
stran. Posuzování je dokumentováno;
ii) před zahájením operací je získán
svobodný a informovaný souhlas třetích 
stran;
iii) jsou dodržována práva třetích stran;
iv) třetí strany, na jejichž práva mají 
operace nepříznivý dopad, jsou 
odpovídajícím způsobem odškodněny;
b) minimální standardy spolehlivosti a 
nezávislé kontroly
v) auditoři jsou akreditováni podle 
příslušných mezinárodních norem.
vi) střety zájmů mezi auditory a 
hospodářskými subjekty jsou zjišťovány, 
projednávány a řešeny v souladu s 
jasnými a účinnými postupy;
vii) nejméně jednou ročně se provádějí 
audity na místě probíhající podle jasných, 
zdokumentovaných a zveřejňovaných 
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postupů. Audity jsou dokumentovány;
viii) během auditů jsou konzultovány třetí 
strany. Konzultace jsou dokumentovány;
ix) případy neplnění podmínek jsou 
zjišťovány a řešeny v souladu s jasnými a 
účinnými postupy. Tyto postupy zahrnují 
lhůty pro splnění a umožňují vyloučení 
jednotlivých operací nebo dodávek 
biopaliv nebo biokapalin z dohody nebo 
režimu, pokud není v určené lhůtě 
dosaženo splnění podmínek;
c) minimální standardy transparentnosti
x) dohoda nebo režim jsou zveřejněny na 
internetových stránkách. Všechny 
součásti dohody nebo režimu jsou shrnuty 
do jediného dokumentu;
xi) na stejné internetové adrese je 
zveřejněn seznam hospodářských 
subjektů, na které se dohoda nebo režim 
vztahuje, spolu s kopiemi příslušných 
osvědčení;
xii) na stejné internetové adrese jsou 
zveřejněna rozhodnutí přijatá Komisí 
podle odstavce 4.
K dispozici musí být překlad všech 
dokumentů uvedených v bodech x) až xii), 
a to zejména pro třetí strany. Překlad 
musí být v úředním jazyce (úředních 
jazycích) země, ze které suroviny 
pocházejí.
Při činnostech uvedených v bodech i) až 
iii a viii) mohou třetím stranám asistovat 
jejich zástupci. 
Dokumenty uvedené v bodech i), vii) a 
viii) se uchovávají po dobu nejméně pěti 
let a jsou na vyžádání k dispozici Komisi.
Dohoda nebo režim obsahují ustanovení 
umožňující Komisi vykonávat pravomoci 
uvedené v prvním odstavci čl. 19 odst. 6d.
V případě režimů k měření úspor emisí 
skleníkových plynů musí tyto režimy 
splňovat rovněž metodické požadavky 
podle přílohy V. Seznamy oblastí s 
vysokou hodnotou biologické rozmanitosti 
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podle čl. 17 odst. 3 písm. b bod ii) musí 
splňovat odpovídající normy objektivity,
musí být v souladu s mezinárodně 
uznávanými normami a stanovit postupy 
pro odvolací řízení.“

Or. en

Pozměňovací návrh 431
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 b (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. V článku 18 se odstavec 6 nahrazuje 
tímto:
„6. Na základě odstavce 6a se rozhodnutí
podle odstavce 4 přijímají poradním 
postupem podle čl. 25 odst. 3, s 
přihlédnutím k připomínkám veřejnosti 
podle odstavce 6a. Aniž je dotčen odstavec
6d, platnost těchto rozhodnutí 
nepřesáhne pět let.
Předpokládá-li Komise, že by mohlo být 
přijato rozhodnutí podle odstavce 4, 
zveřejní dohodu nebo režim 
prostřednictvím platformy pro 
transparentnost uvedené v článku 24. 
Všechny součásti dohody nebo režimu se 
shrnou do jediného dokumentu. Komise 
zveřejní sdělení, v němž vyzve veřejnost,
aby předložila své připomínky k dohodě či 
režimu. Lhůta pro předkládání 
připomínek trvá nejméně dva měsíce od 
data zveřejnění sdělení.
Komise zveřejní zprávu o dohodě nebo 
režimu prostřednictvím platformy pro 
transparentnost. Při přípravě zprávy může 
Komise využít odborné znalosti třetích 
stran. Jakýkoli střet zájmů ve vztahu k 
jakékoli osobě podílející se na přípravě 
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zprávy je zjištěn a vyřešen. 
Po přijetí rozhodnutí podle odstavce 4 se 
dohoda nebo režim zveřejní 
prostřednictvím platformy pro 
transparentnost. Všechny součásti dohody 
nebo režimu se se shrnou do jediného 
dokumentu.
Rozhodnutí podle odstavce 4 uvádějí, že 
každá fyzická nebo právnická osoba může 
vyjádřit odůvodněné obavy v souvislosti s 
fungováním dohody či režimu a předložit 
je Komisi. Komise do dvou měsíců odpoví 
a uvede, zda má v úmyslu podniknout 
další kroky.
Pokud dostupné informace vzbuzují 
pochybnosti o tom, zda dohoda či režim, v 
souladu s nimiž bylo přijato rozhodnutí 
podle odstavce 4, i nadále splňují 
požadavky stanovené v odstavci 5, Komise 
posoudí praktické fungování dohody nebo 
režimu. Za tímto účelem má Komise 
přístup k veškeré příslušné dokumentaci, 
která byla vypracována nebo je 
uchovávána 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 článku 25b okamžitě 
pozastaví účinnost rozhodnutí podle 
odstavce 4. Pozastavení účinnosti 
rozhodnutí se stejným způsobem ruší, 
jakmile Komise dojde ve svém posuzování 
k závěru, že záležitost byla vyřešena.“

Or. en

Pozměňovací návrh 432
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 c (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 9 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6c. V článku 18 se doplňuje odstavec 9a, 
který zní:
„9a. Komise předloží [jeden rok od vstupu 
této směrnice v platnost] Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, v níž 
přezkoumá fungování 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 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 
každého režimu mimo jiné analyzuje:
– nezávislost, postupy a četnost auditů;
– dostupnost uplatňování metod pro 
zjišťování nedodržení předpisů a řešení 
těchto případů a zkušenosti 
s uplatňováním těchto metod;
– transparentnost, zejména v souvislosti 
s přístupem k režimu, dostupností
překladů do úředních jazyků zemí 
a regionů, z nichž suroviny pocházejí, 
dostupností seznamu certifikovaných 
hospodářských subjektů a souvisejících 
osvědčení a dostupností zpráv o auditu;
– zapojení zúčastněných stran, zejména 
do konzultací s domorodými a místními 
společenstvími v průběhu vytváření 
a přezkumu režimů i v průběhu auditů;
– celkovou stabilitu režimu, především s 
ohledem na pravidla pro akreditaci, 
kvalifikace a nezávislost auditorů 
a příslušných orgánů režimu;
– aktualizaci režimu v závislosti na trhu.
Je-li to v souvislosti se zprávou vhodné, 
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předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě návrh na změnu ustanovení této 
směrnice, která se týkají nepovinných 
režimů, s cílem podpořit osvědčené 
postupy.“

Or. en

Pozměňovací návrh 433
Jo Leinen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V článku 18 se doplňuje odstavec 9a, 
který zní:
„9a. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci v souladu s čl. 25 
písm. b) s cílem zabránit podvodnému 
zařazování odpadů mezi suroviny, není-li 
to v souladu s článkem 4 směrnice 
2008/98/ES nebo srovnatelným 
programem pro předcházení vzniku 
odpadů a pro nakládání s odpady. Tyto 
akty v přenesené pravomoci se přijmou do 
31. prosince 2015, do té doby budou 
suroviny pro účely této směrnice 
považovány za odpad.“

Or. en

Pozměňovací návrh 434
Bas Eickhout

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 436
Anne Delvaux

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby 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, 
s připočtením emisí vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy, jak je 
uvedeno v příloze V části C bodě 19a;“

Or. en

Odůvodnění

Zařazení emisí vyplývajících z nepřímé změny využívání půdy (ILUC) do výpočtu emisí 
skleníkových plynů z biopaliv po roce 2018.

Pozměňovací návrh 437
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
„a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby 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 
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hodnoty;“

Or. en

Pozměňovací návrh 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. -aa (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – 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 v souladu s přílohou VIII, jsou-li 
vyšší než maximální výše podílu uvedená 
v čl. 3 odst. 4 písm. d).“

Or. en

Odůvodnění

Odkaz na zařazení emisí vyplývajících z nepřímé změny využívání půdy do výpočtu emisí 
skleníkových plynů z biopaliv překračujících stanovený limit.

Pozměňovací návrh 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. b
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 5 – druhá věta

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 5 se poslední věta nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„Komise je za tímto účelem v souladu s 



AM\937597CS.doc 53/82 PE513.034v01-00

CS

článkem 25b zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 440
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
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 (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin z 
nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.“

Or. en

Odůvodnění

Faktory nepřímé změny využívání půdy (ILUC), jak jsou definovány v příloze VIII, nemají 
pevný vědecký základ, a proto by měly být vypuštěny.

Pozměňovací návrh 441
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
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 (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin z 
nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
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 (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin z 
nepotravinářských celulózových a 
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lignocelulózových vláknin.“

Or. en

Pozměňovací návrh 443
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
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 (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin z 
nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.“

Or. en

Odůvodnění

Čl. 19 odst. 5 obsahuje podstatné prvky směrnice, a proto nespadá do oblasti působnosti aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 444
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: c) odstavec 6 se vypouští.

„Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
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 (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin z 
nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.“

Or. es

Pozměňovací návrh 445
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. c
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
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 (tj. na úrovni vstupních 
surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin z 
nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.

6. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
technickému a vědeckému pokroku, 
stanovení hodnot nepřímé změny ve 
využívání půdy pro každý právní rok podle
přílohy VIII, zavedení nových hodnot na 
dalších úrovních rozložení (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin z 
nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.
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Or. en

Odůvodnění

Roční stanovení hodnot nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. c a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se nový odstavec 6a, který zní:
„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 zohledňovány 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

Pozměňovací návrh 447
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. d
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v odstavci 7 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se
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„7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
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. fr

Pozměňovací návrh 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. d
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 7 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v odstavci 7 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„7. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
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 449
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. e a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vkládá se nový odstavec, který zní:
„8a. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 25 
písm. b), pokud jde o stanovení 
podrobných definic včetně technických 
specifikací, které jsou nezbytné pro 
kategorie stanovené v bodě 9 části C 
přílohy V.“

Or. es

Pozměňovací návrh 450
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 7 – písm. e b (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) vkládá se nový odstavec, který zní:
„8b. Nejpozději 31. prosince 2015 předloží 
Komise legislativní návrh týkající se 
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 nebo 
nevyužité půdě, v podobě bonusu 
podobného tomu, který je zaveden 
v příloze V části C bodě 8 pro biomasu 
získávanou ze znehodnocené půdy, která 
prošla obnovou.“

Or. es

Pozměňovací návrh 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8
Směrnice 2009/28/ES
Článek 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Článek 21 se zrušuje. 8. V článku 21 se zrušuje odstavec 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 452
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 8 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Článek 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 21a
Biopaliva a biokapaliny s nulovými 
emisemi vyplývajícími z nepřímé změny ve 
využívání půdy 
1. U biopaliv a biokapalin se odhadované 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy považují za nulové v těchto 
případech:
a) konvenční biopaliva do množství, které 
odpovídá nejvýše 5 % konečné spotřeby 
energie v odvětví dopravy v roce 2020 a v 
následujících letech;
b) konvenční biopaliva, která překročí 
množství definované v bodě a) tohoto 
odstavce, pokud jsou vyrobena z biomasy, 
která nesouvisí s nepřímou změnou ve 
využívání půdy, jak je definována v příloze 
VIII;
c) moderní biopaliva.
2. Komise do 31. prosince 2014 určí a 
zveřejní pokyny pro vnitrostátní režimy
vydávání osvědčení pro pěstitele nebo 
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výrobce biomasy, která nezpůsobuje
nepřímou změnu ve využívání půdy. Do 
31. prosince 2014 předloží každý členský 
stát vnitrostátní systém vydávání 
osvědčení pro pěstitele nebo výrobce 
biomasy, která nezpůsobuje nepřímou 
změnu ve využívání půdy, a Komise
vnitrostátní systémy posoudí, zejména 
z hlediska vhodnosti opatření, která 
členský stát plánuje s přihlédnutím k 
potřebě těchto osvědčení, jež mají být 
začleněna do nepovinných režimů 
udržitelnosti schválených Komisí.“

Or. en

Odůvodnění

Komise uznala, že konvenční biopaliva v objemu momentálně vyráběném v EU nesouvisejí s 
nepřímou změnou ve využívání půdy. Jakékoli další množství konvenčního biopaliva by však 
mělo být vyrobeno z biomasy, která nemá žádný vliv na nepřímou změnu ve využívání půdy, 
jak je definována v příloze VIII.

Pozměňovací návrh 453
Britta Reimers

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„2. Při odhadu čisté úspory emisí 
skleníkových plynů při používání biopaliv 
může členský stát pro účely zpráv 
uvedených v odstavci 1 použít typické 
hodnoty uvedené v příloze V částech A a 
B a přidá odhady emisí vyplývajících z 
nepřímých změn ve využívání půdy podle 
přílohy VIII.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„2. Při odhadu čisté úspory emisí 
skleníkových plynů při používání biopaliv 
může členský stát pro účely zpráv 
uvedených v odstavci 1 použít typické 
hodnoty uvedené v příloze V částech A a 
B a přidá odhady emisí vyplývajících z 
nepřímých změn ve využívání půdy podle 
přílohy VIII.“

Or. es

Pozměňovací návrh 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 9
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 22 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

9. V článku 22 se zrušuje odstavec 2.

„2. Při odhadu čisté úspory emisí 
skleníkových plynů při používání biopaliv 
může členský stát pro účely zpráv 
uvedených v odstavci 1 použít typické 
hodnoty uvedené v příloze V částech A a 
B a přidá odhady emisí vyplývajících z 
nepřímých změn ve využívání půdy podle 
přílohy VIII.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 456
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Článek 25 b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Vkládá se nový článek 25b, který zní: vypouští se
„Článek 25b
Výkon přenesené pravomoci
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. 3 odst. 4 písm. d), 
čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od [data vstupu 
této směrnice v platnost].
3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. 
c) třetím pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm 
blíže určené. Rozhodnutí nabývá účinku 
dnem následujícím po jeho zveřejnění v 
Úředním věstníku Evropské unie nebo k 
pozdějšímu dni, který je v něm upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již 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. 3 odst. 4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 
17 odst. 3 písm. c) třetím pododstavci, čl. 
19 odst. 5, 6 a 7 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
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oznámen, nebo pokud Evropský 
parlament i Rada před uplynutím této 
lhůty informují Komisi o tom, že námitky 
nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 457
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 písm. d),
čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od [data vstupu 
této směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 5, čl. 17 
odst. 3 písm. c) třetím pododstavci, čl. 19 
odst. 6 a 7 je svěřena Komisi na dobu 5 let 
od [Úřad pro publikace doplní datum 
vstupu tohoto pozměňovacího aktu v 
platnost]. Komise vypracuje zprávu o 
přenesení 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.

Or. en

Odůvodnění

V souladu se standardním zněním textů Evropského parlamentu o aktech v přenesené 
pravomoci.

Pozměňovací návrh 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
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Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 písm. d), 
čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od [data vstupu 
této směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 písm. d)
a čl. 5 odst. 5 je svěřena Komisi na dobu 5 
let od [data vstupu této směrnice v 
platnost] s možností prodloužení této 
lhůty.

Or. en

Pozměňovací návrh 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 písm. d), 
čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od [data vstupu 
této směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 5 odst. 5, čl. 17 
odst. 3 písm. c) třetím pododstavci, čl. 19 
odst. 5, 6 a 7 je svěřena Komisi na dobu 
pěti let od [data vstupu této směrnice v 
platnost].

Or. it

Pozměňovací návrh 460
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 písm. d), 
čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od [data vstupu 
této směrnice v platnost].

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 písm. oa), čl. 5 
odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 7 a 8 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od [data vstupu 
této směrnice v platnost].

Or. es

Pozměňovací návrh 461
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. 
c) třetím pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho 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. 2 písm. 
oa), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) 
třetím pododstavci, čl. 19 odst. 5, 7 a 8 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho 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

Pozměňovací návrh 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. 
c) třetím pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže
určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho 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. 3 odst. 
4 písm. d) a čl. 5 odst. 5 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho 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 463
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. 
c) třetím pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho 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. 5 odst. 
5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 6 a 7 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho 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 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. 
c) třetím pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho 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. 5 odst. 
5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 kdykoli 
zrušit. Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho 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. it

Pozměňovací návrh 465
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 
odst. 3 písm. c) třetím pododstavci, čl. 19 
odst. 5, 6 a 7 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 2 písm. oa), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 
písm. c) třetím pododstavci, čl. 19 odst. 5, 
7 a 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. es
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Pozměňovací návrh 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 
odst. 3 písm. c) třetím pododstavci, čl. 19 
odst. 5, 6 a 7 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 
Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4 písm. d) a čl. 5 odst. 5 vstoupí 
v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 
odst. 3 písm. c) třetím pododstavci, čl. 19 
odst. 5, 6 a 7 vstoupí v platnost, pouze 
pokud proti němu Evropský parlament 
nebo Rada nevysloví námitky ve lhůtě 
dvou měsíců ode dne, kdy jim byl tento akt 
oznámen, nebo pokud Evropský parlament 
i Rada před uplynutím této lhůty informují 

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6 a 7 vstoupí v 
platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
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Komisi o tom, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.

Or. it

Pozměňovací návrh 468
Sabine Wils

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji 
dostupných vědeckých důkazů přezkoumá 
efektivitu opatření zavedených touto 
směrnicí k omezení emisí skleníkových 
plynů vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Komise do [rok po vstupu této směrnice v 
platnost] předloží Evropskému parlamentu 
a Radě zprávu, v níž přezkoumá příznivé i 
nepříznivé environmentální, sociální a 
ekonomické dopady konvenčních a 
moderních biopaliv a biokapalin. Zpráva 
vychází z nejlepších dostupných 
vědeckých důkazů.

Tato zpráva posoudí environmentální 
dopady biopaliv a biokapalin mimo jiné
na emise skleníkových plynů, biologickou 
rozmanitost, půdy a používání.
Při posuzování ekonomických dopadů
biopaliv a biokapalin zohlední zpráva 
náklady, které přímo či nepřímo nesou 
evropští spotřebitelé a daňoví poplatníci, 
zejména náklady vyplývající z režimů 
podpory a cen pohonných hmot, jakož i
počet pracovních míst přímo vytvořených 
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v odvětví biopaliv a biokapalin.
Při posuzování sociálních dopadů biopaliv 
a biokapalin se posoudí sdílení přínosů a 
rizik s třetími stranami v rámci regionů, 
ze kterých suroviny pocházejí, zejména s 
domorodými a místními společenstvími.
Přezkoumáno bude rovněž uplatňování a 
účinnost stávajících pravidel týkajících se 
sociální udržitelnosti, která jsou 
stanovena mimo jiné v uznaných 
nepovinných režimech.
Při posuzování environmentálních, 
sociálních a ekonomických dopadů 
biopaliv a biokapalin zohlední zpráva 
technickou a ekonomickou dostupnost 
udržitelných surovin a přínosy, které byly 
ztraceny přesunem těchto surovin z jiných 
způsobů využití, zejména z výroby
potravin a krmiv, na produkty nebo 
přírodní hnojiva. Zohledňuje se celý 
životní cyklus konvenčních a moderních 
biopaliv a biokapalin. Využití fosilních 
paliv v každé fázi životního cyklu, 
především na výrobu hnojiv, ke 
zpracování a k výrobě energie v odvětví 
dopravy, se analyzuje za účelem 
posouzení návratnosti energetické 
investice získané při využití konvenčních a 
moderních biopaliv a biokapalin a za 
účelem ověření dopadu biopaliv a 
biokapalin na energetickou bezpečnost.
V souvislosti se zprávou Komise popřípadě 
předloží návrhy Evropskému parlamentu 
a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží Komise do 31. prosince 2015 předloží 
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Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji 
dostupných vědeckých důkazů přezkoumá 
efektivitu opatření zavedených touto 
směrnicí k omezení emisí skleníkových 
plynů vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
přezkoumá pokrok ve vývoji systému 
osvědčování vstupních surovin biopaliv a 
biokapalin vyrobených s nízkým rizikem 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a jeho účinnost, za účelem 
použití nulových odhadovaných emisí 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy ve výpočtu emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
podle směrnic 2009/30/ES a 2009/28/ES. 
Ke zprávě bude případně přiložen 
legislativní návrh a přezkum efektivity 
pobídek pro biopaliva ze vstupních 
surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na
stanovení vhodných kritérií udržitelnosti
pro biopaliva ze vstupních surovin, jež 
nevyužívají půdu, a nepotravinářských 
plodin podle čl. 3 odst. 4 písm. d) směrnice 



AM\937597CS.doc 73/82 PE513.034v01-00

CS

vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

2009/28/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 471
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Komise před 31. prosincem 2018 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin.

Or. es

Pozměňovací návrh 472
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Článek 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021.

Or. fr

Pozměňovací návrh 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Zpráva bude 
obsahovat analýzu posouzení dopadů 
výroby biopaliv na dřevozpracující a 
papírenský průmysl a dostupnost dřeva. 
Ke zprávě bude případně přiložen 
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nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

legislativní návrh (vypracovaný na základě 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů) 
na zavedení kritérií udržitelnosti, jež se 
mají používat za účelem stimulace využití
biopaliv ze vstupních surovin, jež 
nevyužívají půdu, podle čl. 3 odst. 4 písm. 
d) směrnice 2009/28/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, 
jež na základě nejlepších nejnověji 
dostupných vědeckých důkazů přezkoumá 
efektivitu opatření zavedených touto 
směrnicí k omezení emisí skleníkových 
plynů vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

1. Komise v souladu s poradním postupem 
uvedeným v čl. 25 odst. 2 před 31. 
prosincem 2017 rozpracuje nejlepší 
dostupné vědecké důkazy o emisích
skleníkových plynů vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy v 
souvislosti s výrobou biopaliv a 
biokapalin.

2. Komise na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů předloží 
před 31. prosincem 2018 Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu včetně 
posouzení dostupnosti nákladově 
efektivních biopaliv ze vstupních surovin, 
jež nevyužívají půdu, a nepotravinářských 
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plodin v roce 2020 a emisí skleníkových 
plynů vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) a e) směrnice 2009/28/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 475
Horst Schnellhardt

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji 
dostupných vědeckých důkazů přezkoumá 
efektivitu opatření zavedených touto 
směrnicí k omezení emisí skleníkových 
plynů vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Komise před 31. prosincem 2020 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších důkazů získaných v 
souladu s uznávanou vědeckou metodou
přezkoumá efektivitu opatření zavedených 
touto směrnicí k omezení emisí 
skleníkových plynů vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy v 
souvislosti s výrobou biopaliv a biokapalin. 
Ke zprávě bude případně přiložen 
legislativní návrh (vypracovaný na základě 
nejlepších důkazů získaných v souladu s 
uznávanou vědeckou metodou) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES. Použití 
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faktorů uvedených v prvním odstavci pro 
odhad emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u zařízení na 
výrobu biopaliv, jež byla v provozu před 
rokem 2017, by nemuselo vést ke 
kategorizaci biopaliv vyráběných v těchto 
zařízeních způsobem, který již není v 
souladu s kritérii udržitelnosti. Musí to být 
nicméně podmíněno tím, že tato biopaliva 
dosáhnou snížení emisí o alespoň 45 %. 
Do konce roku 2017 by toto ustanovení 
mělo vstoupit v platnost pro všechna
zařízení na výrobu biopaliv.

Or. de

Odůvodnění

Vědecké důkazy použité pro účely právních předpisů musí být v souladu s uznávanou
vědeckou metodou. Znalecké posudky jsou proto nezbytné. Má-li se umožnit doplnění kritérií 
udržitelnosti o faktory spojené s nepřímými změnami ve využívání půdy, musí být nejprve 
prokázáno, že jsou tyto faktory na trhu životaschopné. V tomto případě by měla být v právních 
předpisech zakotvena odpovídající ustanovení o zachování právních účinků. 

Pozměňovací návrh 476
Julie Girling

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 

Komise před 31. prosincem 2018 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 



PE513.034v01-00 78/82 AM\937597CS.doc

CS

používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin.

Or. it

Pozměňovací návrh 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Článek 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k:

- omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin.

- podpoře výzkumu a vývoje inovativních 
technologií v členských státech a ke
zohlednění potřeby zajistit větší 
bezpečnost dodávek naftových paliv.
Ke zprávě bude případně přiložen 
legislativní návrh (vypracovaný na základě 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů) 
na zavedení odhadovaných emisních 
faktorů nepřímé změny ve využívání půdy 
do vhodných kritérií udržitelnosti, jež se 
mají používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Jedním ze tří cílů této revize směrnice je podpořit větší pronikání moderních biopaliv na trh. 
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Zpráva Komise o účinnosti opatření by se proto měla věnovat i tomuto klíčovému aspektu 
revize.

Pozměňovací návrh 479
Gaston Franco

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů přezkoumá efektivitu 
opatření zavedených touto směrnicí k 
omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Tato zpráva bude 
obsahovat posouzení dopadu výroby 
biopaliv na dřevařský průmysl, dostupnost 
dřeva jakožto zdroje a na jednotlivá 
odvětví využívající biomasu. Ke zprávě 
bude případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Investoři vezmou v potaz, že technologie 
výroby biopaliv jsou stále ve fázi vývoje a 
že v pozdější fázi mohou být přijata další 
opatření ke zmírnění nepříznivých 
dopadů.

Or. en

Pozměňovací návrh 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [12 měsíců po 
přijetí této směrnice]. Neprodleně sdělí 
Komisi jejich znění.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí do [2 let po přijetí 
této směrnice]. Neprodleně sdělí Komisi 
jejich znění.

Or. en

Pozměňovací návrh 482
Jean-Pierre Audy

Návrh směrnice
Článek 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie.

Tato směrnice vstupuje v platnost 
dvacátým dnem po vyhlášení v Úředním 
věstníku Evropské unie. Konsolidované 
znění bude k dispozici do tří měsíců od 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. fr
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