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Pozměňovací návrh 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha se vypouští.

Or. en

Pozměňovací návrh 484
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha I – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přílohy směrnice 98/70/ES se mění takto: Přílohy směrnice 98/70/ES ve znění 
směrnice 2009/30/ES ze dne 23. dubna
2009 se mění takto:

Or. en

Odůvodnění

Z důvodu jasnosti.

Pozměňovací návrh 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – písm. -a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů vznikající 
výrobou a používáním biopaliv se 
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vypočítají takto:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde:
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
edl = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
přímými změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy; 
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspory emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspory emisí v důsledku 
zachycování a nahrazování oxidu 
uhličitého a
eee = úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného 
zařízení se neberou v úvahu.“

Or. en

Odůvodnění

Zavedení faktoru nepřímé změny ve využívání půdy (eiluc) zajišťuje, aby se emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy započítaly při určování souladu s kritériem úspor emisí 
skleníkových plynů.
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Pozměňovací návrh 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – písm. -a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů vznikající 
výrobou a používáním biopaliv se 
vypočítají takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde:
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
el = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
přímými změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy; 
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspory emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspory emisí v důsledku 
zachycování a geologického ukládání 
uhlíku;
eccr = úspory emisí v důsledku 
zachycování a nahrazování oxidu 
uhličitého a
eee = úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 



PE513.035v01-00 6/93 AM\937598CS.doc

CS

elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného 
zařízení se neberou v úvahu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – písm. -a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů vznikající 
výrobou a používáním biopaliv se 
vypočítají takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde:
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
el = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy, 
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspory emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
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eccs = úspory emisí v důsledku 
zachycování a geologického ukládání 
uhlíku;
eccr = úspory emisí v důsledku 
zachycování a nahrazování oxidu 
uhličitého a;
eee = úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného 
zařízení se neberou v úvahu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 488
Britta Reimers

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – body 7, 8, 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V příloze IV se část C mění takto: vypouští se
a) bod 7 se nahrazuje tímto:
„7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro 
výpočet těchto emisí se použije následující 
pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy (vyjádřené 
jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) 
CO2 na jednotku energie biopaliva (v 
megajoulech));
CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
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(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). Za referenční 
využívání půdy se považuje využívání půdy 
v lednu 2008 nebo 20 let před získáním 
suroviny, přičemž se použije pozdější 
datum;
CSA= zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v gramech) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). V případech, kdy 
dochází k hromadění zásob uhlíku po 
dobu přesahující jeden rok, stanoví se 
hodnota činitele CSA jako odhad zásoby 
na jednotku plochy za období dvaceti let 
nebo v době zralosti plodiny, přičemž se 
použije situace, která nastane dříve; a
P = produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie z biopaliva nebo biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).“
b) body 8 a 9 se zrušují.

Or. en

Pozměňovací návrh 489
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – body 7, 8, 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V příloze IV se část C mění takto: vypouští se
a) bod 7 se nahrazuje tímto:
„7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro 
výpočet těchto emisí se použije následující 
pravidlo:
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el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy (vyjádřené 
jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) 
CO2 na jednotku energie biopaliva (v 
megajoulech));
CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). Za referenční 
využívání půdy se považuje využívání půdy 
v lednu 2008 nebo 20 let před získáním 
suroviny, přičemž se použije pozdější 
datum;
CSA= zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v gramech) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). V případech, kdy 
dochází k hromadění zásob uhlíku po 
dobu přesahující jeden rok, stanoví se 
hodnota činitele CSA jako odhad zásoby 
na jednotku plochy za období dvaceti let 
nebo v době zralosti plodiny, přičemž se 
použije situace, která nastane dříve; a
P = produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie z biopaliva nebo biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).“
b) body 8 a 9 se zrušují.

Or. es

Pozměňovací návrh 490
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – body 7, 8, 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V příloze IV se část C mění takto: 1) V příloze IV se část C mění takto:

a) bod 7 se nahrazuje tímto: a) bod 7 se nahrazuje tímto:
„7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro 
výpočet těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

„7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro 
výpočet těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
kde kde

el = anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy (vyjádřené 
jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) 
CO2 na jednotku energie biopaliva (v 
megajoulech));

el = anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy (vyjádřené 
jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) 
CO2 na jednotku energie biopaliva (v 
megajoulech));

CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku 
na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, 
tak vegetaci). Za referenční využívání půdy 
se považuje využívání půdy v lednu 2008 
nebo 20 let před získáním suroviny, 
přičemž se použije pozdější datum;

CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku 
na jednotku plochy, zahrnující jak půdu,
tak vegetaci). Za referenční využívání půdy 
se považuje využívání půdy v lednu 2008 
nebo 20 let před získáním suroviny, 
přičemž se použije pozdější datum;

CSA= zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v gramech) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). V případech, kdy 
dochází k hromadění zásob uhlíku po dobu 
přesahující jeden rok, stanoví se hodnota 
činitele CSA jako odhad zásoby na 
jednotku plochy za období dvaceti let nebo 
v době zralosti plodiny, přičemž se použije 
situace, která nastane dříve; a

CSA= zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v gramech) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). V případech, kdy 
dochází k hromadění zásob uhlíku po dobu 
přesahující jeden rok, stanoví se hodnota 
činitele CSA jako odhad zásoby na 
jednotku plochy za období dvaceti let nebo 
v době zralosti plodiny, přičemž se použije 
situace, která nastane dříve;

P = produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie z biopaliva nebo biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).“

P = produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie z biopaliva nebo biokapaliny na 
jednotku plochy za rok) a

eB = bonus ve výši 29 gCO2eq/MJ 
biopaliva, pokud je biomasa získávána ze 
znehodnocené půdy, která prošla 
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obnovou, za podmínek stanovených v 
bodě 8.“

b) body 8 a 9 se zrušují.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení kvality znehodnocené půdy a zejména půdy na svazích přispívá ke snížení rizika 
přírodních katastrof, jako jsou sesuvy půdy, pokud je půda využívána i k užitečnému účelu, 
jako je těžba rostlinného materiálu používaného pro výrobu energie, a to i ve formě biopaliv. 
Snižování emisí uhlíku by nemělo být zvažováno samo o sobě, ale v kontextu co největší 
společné bezpečnosti, tedy vzhledem k nižšímu riziku přírodních katastrof s vážnými následky.

Pozměňovací návrh 491
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový bod, který zní:
„19b. Emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin (eec), přímých změn ve 
využívání půdy (el) a nepřímých změn ve 
využívání půdy (eiluc) musí být přiděleny 
vedlejším produktům na základě jejich 
energetického obsahu. Emise přidělené 
vedlejším produktům musí být považovány 
za přičítající se k emisím přiděleným 
hlavnímu produktu.

Or. en

Pozměňovací návrh 492
Anne Delvaux

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – bod 19 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový bod, které zní:
„19a. Emise vyplývající z nepřímé změny
ve využívání půdy (eiluc) se do 31. prosince 
2017 považují za nulové a od 1. ledna 
2018 se počítají podle přílohy V.“ 

Or. en

Odůvodnění

Pro přehlednost a snadnou orientaci by metodika výpočtu tohoto faktoru měla být stanovena
společně s dalšími metodami a měla by konkrétně odkazovat na zahrnutí emisí vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy po roce 2018.

Pozměňovací návrh 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nový bod, který zní:
„19a. Emise vyplývající z nepřímých změn 
ve využívání půdy eiluc se počítají podle 
přílohy V.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 494
Erik Bánki

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2
Směrnice 98/70/ES
Příloha V
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha V, která zní: vypouští se
„Příloha V
Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti s biopalivy

Skupina 
vstupních 
surovin

Odhadované 
emise vyplývající 
z nepřímé změny 
ve využívání půdy 
(gCO2eq/MJ)

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 
plodiny

13

Olejniny 55

Část B. Biopaliva, u nichž se odhadované 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy považují za nulové
U biopaliv vyrobených z následujících 
kategorií vstupních surovin se budou 
odhadované emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy považovat za 
nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy;
b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle bodu 7 části 
C přílohy IV.“

Or. en
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Odůvodnění

Viz odůvodnění k čl. 7a odst. 6 a čl. 7b odst. 2.

Pozměňovací návrh 495
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2
Směrnice 98/70/ES
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha V, která zní: vypouští se
Příloha V
„Část A. Odhad emisí z nepřímých změn 
ve využívání půdy v souvislosti se 
vstupními surovinami biopaliv 
a biokapalin

Skupina 
vstupních 
surovin

Odhadované 
emise vyplývající 
z nepřímé změny 
ve využívání půdy 
(gCO2eq/MJ)

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 
plodiny

13

Olejniny 55

Část B. Biopaliva a biokapaliny, u nichž 
se odhadované emise vyplývající 
z nepřímé změny ve využívání půdy 
považují za nulové
U biopaliv a biokapalin vyrobených 
z následujících kategorií vstupních 
surovin se budou odhadované emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy považovat za nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy.
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b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle bodu 7 části 
C přílohy V.“

Or. es

Pozměňovací návrh 496
Christa Klaß

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2
Směrnice 98/70/ES
Příloha V – Část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti s biopalivy

Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti s biopalivy

Skupina 
vstupních 
surovin

Odhadované 
emise vyplývající 
z nepřímé změny 
ve využívání půdy 
(gCO2eq/MJ)

Biopaliva vyrobená přeměnou rostlinných 
škrobů, cukrů nebo mastných kyselin z 
pěstování budou považována za paliva, 
jejichž odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy stanoví 
Komise pro každý právní rok.

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12 Pro odhad emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy se použijí tato
pravidla:

Cukronosné 
plodiny

13 Pro odhad hrubých ročních emisí 
původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných nepřímou změnou ve 
využívání půdy (Egross ILUC global) se použije 
toto pravidlo:

Olejniny 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ dLUC) x 
((CSRW - CSAW) x 3,664),

kde
LUCglobal = celosvětové změny ve 
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využívání půdy v roce předcházejícím 
roku výroby biopaliv (referenční rok) 
(vyjádřeno v jednotkách plochy (v 
hektarech));
∑ dLUCglobal = souhrn celosvětových 
přímých změn ve využívání půdy pro 
výrobu biopaliv v předchozím roce 
(vyjádřeno v jednotkách plochy (v 
hektarech));
CSRW = předchozí zásoba uhlíku 
(vyjádřeno jako hmotnost (v tunách)) 
uhlíku, včetně půdy a vegetace) na nových 
obdělávaných plochách ve světě v 
předchozím roce.
CSAW = skutečná zásoba uhlíku 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) 
uhlíku, včetně půdy a vegetace) na 
plochách obdělávaných v předchozím roce 
ve světě. V případech, kdy dochází k 
hromadění zásob uhlíku po dobu 
přesahující jeden rok, stanoví se hodnota 
činitele CSAW jako odhad zásoby na 
jednotku plochy za období dvaceti let nebo 
v době zralosti plodiny, a to podle toho, 
která situace nastane dříve;
Pro výpočet čistých ročních emisí 
původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných nepřímou změnou ve 
využívání půdy (Enet ILUC global) se použije 
toto pravidlo:
Enet iluc global = Egross iluc global – (20% x Egross 

iluc global),
kde
Enet iluc global = roční emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných nepřímou změnou ve 
využívání půdy (vyjádřené jako 
ekvivalentní hmotnost (v tunách) CO2), 
snížené o 20 % pro vyrovnání nejistoty
odhadů;
Pro odhad emisí vyvolaných nepřímou 
změnou ve využívání půdy na jednotku 
energie biopaliva se použije toto pravidlo:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / Enbiofuels
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global) x 1000,
kde
FSbiofuels = podíl vstupních surovin 
(rostlinné škroby, cukry nebo mastné 
kyseliny z pěstování, vyjádřené jako 
hmotnost (v tunách)) přeměněných na 
biopaliva v předchozím roce děleno 
celosvětově vypěstovanými plodinami
(vyjádřeno jako hmotnost (v tunách)), 
vyrobenými v roce předcházejícím
referenčnímu roku;
Enbiofuels = energetický obsah (vyjádřeno 
jako energetický obsah (v gigajoulech) 
stanovený jako spodní výhřevnost) 
celosvětové produkce biopaliv v 
předchozím roce.
1000 = převodní faktor t/GJ na g/MJ

Or. en

Odůvodnění

Zavedení metodiky odpovídající metodice uvedené v příloze IV části C odstavci 7 pro odhad 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy na základě vstupních surovin 
spotřebovaných na výrobu biopaliv.

Pozměňovací návrh 497
Bas Eickhout, 

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2
Směrnice 98/70/ES
Příloha V – část A – tabulka – řádek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nepotravinářské 
energetické plodiny

15

Or. en

Pozměňovací návrh 498
Christa Klaß
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Návrh směrnice
Příloha I – bod 2
Směrnice 98/70/ES
Příloha V – část B – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy

a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy, a vstupních surovin, 
jež jsou obsaženy v části A této přílohy, u 
kterých nebyly pro referenční rok 
stanoveny odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení metodiky odpovídající metodice uvedené v příloze IV části C odstavci 7 pro odhad 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy na základě vstupních surovin 
spotřebovaných na výrobu biopaliv.

Pozměňovací návrh 499
Jo Leinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vstupních surovin, které nebyly 
uvedeny na trh a byly vyrobeny na místní 
úrovni pro spotřebu silničních vozidel 
nebo nesilničních pojízdných strojů 
používaných zejména pro vnitřní 
zemědělské účely.

Or. en

Pozměňovací návrh 500
Anne Delvaux, Romana Jordan



AM\937598CS.doc 19/93 PE513.035v01-00

CS

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů vznikající 
výrobou a používáním biopaliv se 
vypočítají takto:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde:
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
edl = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
přímými změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy; 
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspory emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspory emisí v důsledku 
zachycování a geologického ukládání 
uhlíku;
eccr = úspory emisí v důsledku 
zachycování a nahrazování oxidu 
uhličitého;
eee = úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného 
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zařízení se neberou v úvahu.“

Or. en

Odůvodnění

Zavedení faktoru nepřímé změny ve využívání půdy (eiluc) zajišťuje, aby se při určování 
souladu s kritériem úspor emisí skleníkových plynů započítávaly emise vyvolané nepřímou 
změnou ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů vznikající 
výrobou a používáním biopaliv se 
vypočítají takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
el = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy, 
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
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esca = úspory emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspory emisí v důsledku 
zachycování a geologického ukládání 
uhlíku;
eccr = úspory emisí v důsledku 
zachycování a nahrazování oxidu 
uhličitého a;
eee = úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného 
zařízení se neberou v úvahu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) Bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů vznikající 
výrobou a používáním biopaliv se 
vypočítají takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
el = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
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změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy, 
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspory emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspory emisí v důsledku 
zachycování a geologického ukládání 
uhlíku;
eccr = úspory emisí v důsledku 
zachycování a nahrazování oxidu 
uhličitého;
eee = úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného 
zařízení se neberou v úvahu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 503
Britta Reimers

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1
Směrnice 98/70/ES
Příloha V – část C – body 7, 8, 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V příloze V se část C mění takto: vypouští se
a) bod 7 se nahrazuje tímto:
„7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro 
výpočet těchto emisí se použije následující 
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pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy (vyjádřené 
jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) 
CO2 na jednotku energie biopaliva (v 
megajoulech));
CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). Za referenční 
využívání půdy se považuje využívání půdy 
v lednu 2008 nebo 20 let před získáním 
suroviny, přičemž se použije pozdější 
datum;
CSA = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v gramech) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). V případech, kdy 
dochází k hromadění zásob uhlíku po 
dobu přesahující jeden rok, stanoví se 
hodnota činitele CSA jako odhad zásoby 
na jednotku plochy za období dvaceti let 
nebo v době zralosti plodiny, přičemž se 
použije situace, která nastane dříve; a
P = produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie z biopaliva nebo biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).“
b) body 8 a 9 se zrušují.

Or. en

Pozměňovací návrh 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1
Směrnice 98/70/ES
Příloha V – část C – body 7, 8, 9
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V příloze V se část C mění takto: vypouští se
a) bod 7 se nahrazuje tímto:
„7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro 
výpočet těchto emisí se použije následující 
pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy (vyjádřené 
jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) 
CO2 na jednotku energie biopaliva (v 
megajoulech));
CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). Za referenční 
využívání půdy se považuje využívání půdy 
v lednu 2008 nebo 20 let před získáním 
suroviny, přičemž se použije pozdější 
datum;
CSA = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v gramech) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). V případech, kdy 
dochází k hromadění zásob uhlíku po 
dobu přesahující jeden rok, stanoví se 
hodnota činitele CSA jako odhad zásoby 
na jednotku plochy za období dvaceti let 
nebo v době zralosti plodiny, přičemž se 
použije situace, která nastane dříve; a
P = produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie z biopaliva nebo biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).“
b) body 8 a 9 se zrušují.
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Or. es

Pozměňovací návrh 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1
Směrnice 98/70/ES
Příloha V – část C – body 7, 8, 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V příloze V se část C mění takto: vypouští se
a) bod 7 se nahrazuje tímto:
„7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro 
výpočet těchto emisí se použije následující 
pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy (vyjádřené 
jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) 
CO2 na jednotku energie biopaliva (v 
megajoulech));
CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). Za referenční 
využívání půdy se považuje využívání půdy 
v lednu 2008 nebo 20 let před získáním 
suroviny, přičemž se použije pozdější 
datum;
CSA = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v gramech) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). V případech, kdy 
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dochází k hromadění zásob uhlíku po 
dobu přesahující jeden rok, stanoví se 
hodnota činitele CSA jako odhad zásoby 
na jednotku plochy za období dvaceti let 
nebo v době zralosti plodiny, přičemž se 
použije situace, která nastane dříve; a
P = produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie z biopaliva nebo biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).“
b) body 8 a 9 se zrušují.

Or. en

Pozměňovací návrh 506
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1
Směrnice 98/70/ES
Příloha V – část C – body 7, 8, 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1) V příloze IV se část C mění takto: 1) V příloze IV se část C mění takto:
a) bod 7 se nahrazuje tímto: a) bod 7 se nahrazuje tímto:

„7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro 
výpočet těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

„7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy, 
el, se vypočtou rozdělením celkových 
emisí rovnoměrně mezi dvacet let. Pro 
výpočet těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

kde kde
el = anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy (vyjádřené 
jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) 
CO2 na jednotku energie biopaliva (v 
megajoulech));

el = anualizované emise skleníkových 
plynů ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
změnami ve využívání půdy (vyjádřené 
jako ekvivalentní hmotnost (v gramech) 
CO2 na jednotku energie biopaliva (v 
megajoulech));

CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku 

CSR = zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) uhlíku 
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na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, 
tak vegetaci). Za referenční využívání půdy 
se považuje využívání půdy v lednu 2008 
nebo 20 let před získáním suroviny, 
přičemž se použije pozdější datum;

na jednotku plochy, zahrnující jak půdu, 
tak vegetaci). Za referenční využívání půdy 
se považuje využívání půdy v lednu 2008 
nebo 20 let před získáním suroviny, 
přičemž se použije pozdější datum;

CSA= zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v gramech) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). V případech, kdy 
dochází k hromadění zásob uhlíku po dobu 
přesahující jeden rok, stanoví se hodnota 
činitele CSA jako odhad zásoby na 
jednotku plochy za období dvaceti let nebo 
v době zralosti plodiny, přičemž se použije 
situace, která nastane dříve; a

CSA= zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost (v gramech) 
uhlíku na jednotku plochy, zahrnující jak 
půdu, tak vegetaci). V případech, kdy 
dochází k hromadění zásob uhlíku po dobu 
přesahující jeden rok, stanoví se hodnota 
činitele CSA jako odhad zásoby na 
jednotku plochy za období dvaceti let nebo 
v době zralosti plodiny, přičemž se použije 
situace, která nastane dříve; a

P = produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie z biopaliva nebo biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).“

P = produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie z biopaliva nebo biokapaliny na 
jednotku plochy za rok) a

eB = bonus ve výši 29 gCO2eq/MJ 
biopaliva, pokud je biomasa získávána ze 
znehodnocené půdy, která prošla 
obnovou, za podmínek stanovených v 
bodě 8.“

b) body 8 a 9 se zrušují.

Or. en

Odůvodnění

Zlepšení kvality znehodnocené půdy a zejména půdy na svazích přispívá ke snížení rizika 
přírodních katastrof, jako jsou sesuvy půdy, pokud je půda využívána i k užitečnému účelu, 
jako je těžba rostlinného materiálu používaného pro výrobu energie, a to i ve formě biopaliv. 
Snižování emisí uhlíku by nemělo být zvažováno samo o sobě, ale v kontextu co největší 
společné bezpečnosti, tedy vzhledem k nižšímu riziku přírodních katastrof s vážnými následky.

Pozměňovací návrh 507
Riikka Pakarinen

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C – bod 11
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v bodě 11 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Pokud se v zařízení na výrobu paliv 
používá elektřina z obnovitelných zdrojů , 
která se vyrábí jinde a pro kterou byla 
vydána záruka původu článku 15,
považuje se úroveň emisí skleníkových 
plynů z elektřiny za nulovou. Také 
v případě elektřiny z obnovitelných zdrojů 
vyrobené v zařízení se má za to, že 
intenzita emisí skleníkových plynů z její 
výroby je rovná nule.“

Or. en

Odůvodnění

Pokud zařízení používají energii vyráběnou jinde, je třeba je motivovat k tomu, aby jako zdroj 
energie používaly elektřinu z obnovitelných zdrojů. Bude to prospěšné i pro regionální 
zařízení na výrobu obnovitelné energie, neboť dojde k nárůstu poptávky po elektřině z 
obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 508
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) bod 16 se nahrazuje tímto:
„16. Úspora emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny nebo přebytečného tepla z
kombinované výroby […] se berou v 
úvahu v souvislosti s přebytečnou 
elektřinou nebo přebytečným teplem
generovanými v zařízeních na výrobu 
paliva kogenerací, avšak s výjimkou 
případů, kdy palivo používané v 
kogeneračním cyklu představuje 
druhotný produkt, který není zbytkem 



AM\937598CS.doc 29/93 PE513.035v01-00

CS

zemědělské plodiny. Při zohlednění této 
přebytečné elektřiny nebo přebytečného 
tepla se předpokládá, že kapacita 
kogenerační jednotky je rovna 
minimálně kapacitě potřebné k tomu, 
aby dodávala tepelnou energii nebo 
elektřinu nezbytnou pro výrobu 
předmětného paliva. Úspory emisí 
skleníkových plynů související s touto 
přebytečnou elektřinou nebo 
přebytečným teplem se pokládají za rovné 
objemu skleníkových plynů, které by 
byly emitovány při výrobě stejného 
množství elektřiny nebo tepla v 
elektrárně používající totéž palivo jako
kogenerační jednotka.“

Or. en

Odůvodnění

Cílem směrnice 2004/8/ES je snížit poptávku po primární energii podporou kogeneračních 
jednotek tam, kde existuje poptávka po užitečném přebytečném teple. V severní Evropě je 
jednoznačná poptávka po přebytečné tepelné energii. Podle této směrnice by měly být účinné 
kogenerační jednotky uznány jako součást výroby biopaliv. Metoda přidělování by proto měla 
být v rámci kritéria výpočtu emisí původem energie z obnovitelných zdrojů rozšířena také na 
užitečné přebytečné teplo.

Pozměňovací návrh 509
Anne Delvaux

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nové písmeno, které zní:
„19a. Emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy (eiluc) se do 31. prosince 
2017 považují za nulové a od 1. ledna 
2018 se vypočítávají v souladu s přílohou 
VIII.“ 

Or. en
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Odůvodnění

Pro přehlednost a snadnou orientaci by metodika výpočtu tohoto faktoru měla být stanovena 
společně s dalšími metodami a měla by konkrétně odkazovat na zahrnutí emisí vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy po roce 2018.

Pozměňovací návrh 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C – bod 19 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) doplňuje se nové písmeno, které zní:
„19a. Emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy (eiluc) se vypočítávají v 
souladu s přílohou VIII.“ 

Or. en

Pozměňovací návrh 511
Britta Reimers

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha VIII, která 
zní:

vypouští se

„Příloha VIII
Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti s biopalivy

Skupina 
vstupních 
surovin

Odhadované 
emise vyplývající 
z nepřímé změny 
ve využívání půdy 
(gCO2eq/MJ)
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Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 
plodiny

13

Olejniny 55

Část B. Biopaliva, u nichž se odhadované 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy považují za nulové
U biopaliv vyrobených z následujících 
kategorií vstupních surovin se budou 
odhadované emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy považovat za 
nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy;
b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle bodu 7 části 
C přílohy IV.“

Or. en

Odůvodnění

Jelikož vědecké poznatky týkající se změn ve využívání půdy a nepřímých účinků nejsou zatím 
dostatečné (jak je uvedeno v článku 3), bylo by rozporuplné faktory nepřímé změny ve 
využívání půdy uplatňovat při výpočtu.

Pozměňovací návrh 512
Erik Bánki

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII



PE513.035v01-00 32/93 AM\937598CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha VIII, která 
zní:

vypouští se

„Příloha VIII
Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti s biopalivy

Skupina 
vstupních 
surovin

Odhadované 
emise vyplývající 
z nepřímé změny 
ve využívání půdy 
(gCO2eq/MJ)

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 
plodiny

13

Olejniny 55

Část B. Biopaliva, u nichž se odhadované 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy považují za nulové
U biopaliv vyrobených z následujících 
kategorií vstupních surovin se budou 
odhadované emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy považovat za 
nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy;
b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle bodu 7 části 
C přílohy IV.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha VIII, která 
zní:

vypouští se

„Příloha VIII
Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti s biopalivy

Skupina 
vstupních 
surovin

Odhadované 
emise vyplývající 
z nepřímé změny 
ve využívání půdy 
(gCO2eq/MJ)

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 
plodiny

13

Olejniny 55

Část B. Biopaliva, u nichž se odhadované 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy považují za nulové
U biopaliv vyrobených z následujících 
kategorií vstupních surovin se budou 
odhadované emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy považovat za 
nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy;
b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
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případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle bodu 7 části 
C přílohy IV.“

Or. en

Pozměňovací návrh 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha VIII, která 
zní:

vypouští se

„Příloha VIII
Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti s biopalivy

Skupina 
vstupních 
surovin

Odhadované 
emise vyplývající 
z nepřímé změny 
ve využívání půdy 
(gCO2eq/MJ)

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 
plodiny

13

Olejniny 55

Část B. Biopaliva, u nichž se odhadované 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy považují za nulové
U biopaliv vyrobených z následujících 
kategorií vstupních surovin se budou 
odhadované emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy považovat za 
nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
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v části A této přílohy;
b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle bodu 7 části 
C přílohy IV.“

Or. es

Pozměňovací návrh 515
Christa Klaß

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2
Směrnice 98/70/ES
Příloha VIII – Část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti s biopalivy

Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti s biopalivy

Skupina 
vstupních 
surovin

Odhadované 
emise vyplývající 
z nepřímé změny 
ve využívání půdy 
(gCO2eq/MJ)

Biopaliva vyrobená přeměnou rostlinných 
škrobů, cukrů nebo mastných kyselin z 
pěstování budou považována za paliva, 
jejichž odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy stanoví 
Komise pro každý právní rok.

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12 Pro odhad emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy se použijí tato
pravidla:

Cukronosné 
plodiny

13 Pro odhad hrubých ročních emisí 
původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných nepřímou změnou ve 
využívání půdy (Egross ILUC global) se použije 
toto pravidlo:

Olejniny 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ dLUC) x 
((CSRW - CSAW) x 3,664),

kde
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LUCglobal = celosvětové změny ve 
využívání půdy v roce předcházejícím 
roku výroby biopaliv (referenční rok) 
(vyjádřeno v jednotkách plochy (v 
hektarech));
∑ dLUCglobal = souhrn celosvětových 
přímých změn ve využívání půdy pro 
výrobu biopaliv v předchozím roce 
(vyjádřeno v jednotkách plochy (v 
hektarech));
CSRW = předchozí zásoba uhlíku 
(vyjádřeno jako hmotnost (v tunách)) 
uhlíku, včetně půdy a vegetace) na nových 
obdělávaných plochách ve světě v 
předchozím roce.
CSAW = skutečná zásoba uhlíku 
(vyjádřená jako hmotnost (v tunách) 
uhlíku, včetně půdy a vegetace) na 
plochách obdělávaných v předchozím roce 
ve světě. V případech, kdy dochází k 
hromadění zásob uhlíku po dobu 
přesahující jeden rok, stanoví se hodnota 
činitele CSAW jako odhad zásoby na 
jednotku plochy za období dvaceti let nebo 
v době zralosti plodiny, a to podle toho, 
která situace nastane dříve;
Pro výpočet čistých ročních emisí 
původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných nepřímou změnou ve 
využívání půdy (Enet ILUC global) se použije 
toto pravidlo:
Enet iluc global = Egross iluc global – (20% x Egross 

iluc global),
kde
Enet iluc global = roční emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných nepřímou změnou ve 
využívání půdy (vyjádřené jako 
ekvivalentní hmotnost (v tunách) CO2), 
snížené o 20 % pro vyrovnání nejistoty 
odhadů;
Pro odhad emisí vyvolaných nepřímou 
změnou ve využívání půdy na jednotku 
energie biopaliva se použije toto pravidlo:
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eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / Enbiofuels

global) x 1000,
kde
FSbiofuels = podíl vstupních surovin 
(rostlinné škroby, cukry nebo mastné 
kyseliny z pěstování, vyjádřené jako 
hmotnost (v tunách)) přeměněných na 
biopaliva v předchozím roce děleno 
celosvětově vypěstovanými plodinami
(vyjádřeno jako hmotnost (v tunách)), 
vyrobenými v roce předcházejícím 
referenčnímu roku;
Enbiofuels = energetický obsah (vyjádřeno 
jako energetický obsah (v gigajoulech) 
stanovený jako spodní výhřevnost) 
celosvětové produkce biopaliv v 
předchozím roce.
1000 = převodní faktor t/GJ na g/MJ

Or. en

Odůvodnění

Zavedení metodiky odpovídající metodice uvedené v příloze IV části C odstavci 7 pro odhad 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy na základě vstupních surovin 
spotřebovaných na výrobu biopaliv.

Pozměňovací návrh 516
Bas Eickhout

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII – část A – tabulka – řádek 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nepotravinářské 
energetické plodiny

15

Or. en
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Pozměňovací návrh 517
Christa Klaß

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII – část B – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy

a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy a vstupních surovin, 
jež jsou obsaženy v části A této přílohy, u 
kterých nebyly pro referenční rok 
stanoveny odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy .

Or. en

Odůvodnění

Zavedení metodiky odpovídající metodice uvedené v příloze IV části C odstavci 7 pro odhad 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy na základě vstupních surovin 
spotřebovaných na výrobu biopaliv.

Pozměňovací návrh 518
Jo Leinen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vstupních surovin, které nebyly 
uvedeny na trh a byly vyrobeny na mísatní 
úrovni pro spotřebu silničních vozidel 
nebo nesilničních pojízdných strojů 
používaných zejména pro vnitřní 
zemědělské účely.

Or. en
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Pozměňovací návrh 519
Erik Bánki

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2a) Vkládá se nová příloha VIIIa, která 
zní:
„A. Jak je podrobně stanoveno 
v postupech schválených Komisí ve 
schváleném vnitrostátním systému, 
biomasou, která nezpůsobuje nepřímou 
změnu ve využívání půdy se rozumí:
1. biomasa pěstovaná jako druhá 
jednoletá plodina na ploše, která nebyla 
døíve používána k pěstování druhé 
jednoleté plodiny;
2. biomasa, která je výsledkem zvýšení 
výnosu, k němuž by nebylo došlo, pokud 
by neexistovala poptávka ze strany 
průmyslu biopaliv, jak je uvedeno v části 
B této přílohy;
B. Analýza intenzifikace sklizně plodin
1. Vnitrostátní systém může vystavovat 
osvědčení o biomase, která nezpůsobuje 
nepřímou změnu ve využívání půdy, pro 
každý druh pěstované plodiny, u níž se 
využívá nejméně 1 % orné půdy daného 
členského státu (nebo třetí země, která má 
zájem řídit se vnitrostátním systémem), 
v množství až do objemu, kdy tonáž této 
plodiny stanovená v části B.4 překročí 
tonáž této plodiny stanovenou v části B.3.
2. Pro každý druh pěstované plodiny, 
která v roce 2008 zabrala nejméně 1 % 
orné půdy daného členského státu (nebo 
třetí země, která má zájem řídit se 
vnitrostátním systémem), stát vypočte 
roční nárůst výnosu plodiny na svém 
území tak, že vypočte složený výnos za 
použití základního tříletého klouzavého 
průměru a konečného tříletého 
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klouzavého průměru.
a) Základním tříletým klouzavým 
průměrem se rozumí střední průměrná 
tonáž na hektar u dané plodiny v letech 
1997, 1998 a 1999.
b) Konečným tříletým klouzavým 
průměrem se rozumí střední průměrná 
tonáž na hektar u dané plodiny v letech
2006, 2007 a 2008.
c) Implicitním ročním výnosem se rozumí 
roční nárůst výnosu (vyjádřený
v procentech), který by byl výsledkem 
nárůstu výnosu od základního tříletého 
klouzavého průměru po konečný tříletý 
klouzavý průměr za období devíti let. 
Pokud by výsledkem tohoto výpočtu byla 
nula nebo záporná hodnota, byl by 
implicitní roční výnos pro danou plodinu 
nulový.
3. Každý členský stát (nebo třetí země, 
která má zájem řídit se vnitrostátním 
systémem) vytvoří tabulku pro každý druh 
pěstované plodiny, která v roce 2008 
zabrala nejméně 1 % orné půdy daného 
členského státu a u níž je výnos za rok 
2007 brán jako konečný tříletý klouzavý 
průměr pro danou plodinu, a očekávané 
výnosy se poté pro danou plodinu 
vypočtou pro každý jednotlivý rok od roku 
2008 do roku 2020 tak, že se výnos každý 
rok zvýší o implicitní roční výnos dané 
plodiny. Při použití tohoto odhadovaného 
výnosu pro příslušný rok členský stát 
(nebo třetí země, která má zájem řídit se 
vnitrostátním systémem) vynásobí tento 
odhadovaný výnos skutečnou výměrou 
orné půdy, na níž se v daném roce pěstuje 
daná plodina.
4. Ze skutečného výnosu dané 
plodiny v každém roce stanoví členský stát 
(nebo třetí země, která má zájem řídit se 
vnitrostátním systémem) konečný 
průměrný výnos dané plodiny z hektaru 
na svém území. Stát použije tento 
skuteèný výnos pro příslušný rok a 
vynásobí jej skutečnou výměrou orné 
půdy, na níž se v daném roce pěstuje daná 
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plodina.“

Or. en

Odůvodnění

Viz odůvodnění k bodům odůvodnění 4 a 4a (novému)

Pozměňovací návrh 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Příloha II – bod 2 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha VIII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Doplňuje se nová příloha IX, která 
zní:
Příloha VIIIa
Za moderní biopaliva se považují 
následující biopaliva:
Biologický materiál, v jehož případě jsou 
relevantní alternativní způsoby použití 
spojeny s významnými emisemi metanu a 
oxidu dusného, aniž by byla vyrobena 
využitelná energie.

Or. sv

Pozměňovací návrh 521
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nová příloha IX, která zní: vypouští se
„Příloha IX
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Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu
a) řasy;
b) podíl biomasy na směsném 
komunálním odpadu, nikoli však tříděné 
domácí odpady, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;
c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) sláma;
e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin;
i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly;
k) ořechové skořápky;
l) plevy;
m) kukuřičné klasy;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.
Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
c) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.“

Or. de
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Odůvodnění

Příloha IX (nová) je přeformulována v samostatném pozměňovacím návrhu.

Pozměňovací návrh 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nová příloha IX, která zní: vypouští se
„Příloha IX
Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu
a) řasy;
b) podíl biomasy na směsném 
komunálním odpadu, nikoli však tříděné 
domácí odpady, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;
c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) sláma;
e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin;
i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly;
k) ořechové skořápky;
l) plevy;
m) kukuřičné klasy;
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n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.
Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
c) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.“

Or. it

Pozměňovací návrh 523
Erik Bánki

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nová příloha IX, která zní: vypouští se
„Příloha IX
Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu
a) řasy;
b) podíl biomasy na směsném 
komunálním odpadu, nikoli však tříděné 
domácí odpady, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;
c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) sláma;
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e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin;
i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly;
k) ořechové skořápky;
l) plevy;
m) kukuřičné klasy;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.
Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
c) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 524
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nová příloha IX, která zní: vypouští se
„Příloha IX
Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu
a) řasy;
b) podíl biomasy na směsném 
komunálním odpadu, nikoli však tříděné 
domácí odpady, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;
c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) sláma;
e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin;
i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly;
k) ořechové skořápky;
l) plevy;
m) kukuřičné klasy;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.
Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
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c) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nová příloha IX, která zní: vypouští se
„Příloha IX
Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu
a) řasy;
b) podíl biomasy na směsném 
komunálním odpadu, nikoli však tříděné 
domácí odpady, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;
c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) sláma;
e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin;
i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly;
k) ořechové skořápky;
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l) plevy;
m) kukuřičné klasy;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.
Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
c) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.“

Or. sv

Pozměňovací návrh 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nová příloha IX, která zní: vypouští se
„Příloha IX
Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu
a) řasy;
b) podíl biomasy na směsném 
komunálním odpadu, nikoli však tříděné 
domácí odpady, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;
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c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) sláma;
e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin;
i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly;
k) ořechové skořápky;
l) plevy;
m) kukuřičné klasy;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.
Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
c) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.“

Or. en

Odůvodnění

Nahrazeno přílohou o moderních obnovitelných zdrojích energie pro dopravu.

Pozměňovací návrh 527
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IX Příloha IX

Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

Část A. „Vstupní suroviny, které přispívají 
k dosažení cíle 2 % uvedeného v čl. 3 odst. 
4 písm. d) bodě i) směrnice 2009/28/ES:

a) řasy; a) řasy.
b) podíl biomasy na směsném 
komunálním odpadu, nikoli však tříděné 
domácí odpady, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;

b) biomasa z komunálního odpadu, který 
spadá pod cíle recyklace podle čl. 11 odst. 
2 písm. a) směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/98/ES ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a zrušení 
některých směrnic;

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) sláma; d) sláma;

e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod; e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje; g) dehet z tálového oleje;

h) surový glycerin; h) surový glycerin;
i) bagasa; i) bagasa;

j) matoliny a vinné kaly; j) matoliny a vinné kaly;
k) ořechové skořápky; k) ořechové skořápky;

l) plevy; l) plevy;
m) kukuřičné klasy; m) kukuřičné klasy;

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky; n) kůra, větve, listí, piliny a třísky;

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu

na) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;

a) použitý kuchyňský olej; nb) použitý kuchyňský olej;

b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 

nc) živočišné tuky zařazené do kategorie I 
a II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
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určeny pro lidskou spotřebu; určeny pro lidskou spotřebu;

c) nepotravinářská celulózová vláknina; nd) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

ne) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

Or. de

Odůvodnění

Vícenásobné započítávání je ze statistického hlediska problematické, 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 počítání by proto vedlo k nárůstu využívání 
fosilních paliv v odvětví dopravy v EU.

Pozměňovací návrh 528
Christa Klaß

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IX Příloha IX
Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

Část A. Vstupní suroviny, které přispívají 
k 2% cíli uvedenému v čl. 3 písm. d) bodě
i)

a) řasy; a) řasy (autotrofní);

b) podíl biomasy na směsném 
komunálním odpadu, nikoli však tříděné 
domácí odpady, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;

b) biomasa z nahromaděného 
komunálního odpadu, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;

d) sláma; d) sláma;
e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod; e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;

f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;

f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
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g) dehet z tálového oleje; g) dehet z tálového oleje;

h) surový glycerin; h) surový glycerin;
i) bagasa; i) bagasa;

j) matoliny a vinné kaly; j) matoliny a vinné kaly;
k) ořechové skořápky; k) ořechové skořápky;

l) plevy; l) plevy;
m) kukuřičné klasy; m) kukuřičné klasy;

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky; n) kůra, větve, listí, piliny a třísky;

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej; na) použitý kuchyňský olej;

b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu;

nb) živočišné tuky zařazené do kategorie I 
a II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu;

c) nepotravinářská celulózová vláknina; nc) nepotravinářská celulózová vláknina;

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

nd) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

Or. de

Odůvodnění

Vícenásobné počítání je obtížné ze statistického hlediska, protože vytváří „virtuální“ 
biopaliva a iluzi, že environmentální cíle byly splněny.

Pozměňovací návrh 529
Gilles Pargneaux

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – bod -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise by měla mít na paměti, že hodnoty 
koeficientů stanovených v příloze IX 
nejsou vhodné pro všechny produkty a že 
je nezbytné vést další jednání, aby se 
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odstranila veškerá právní nejistota.

Or. fr

Pozměňovací návrh 530
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

a) řasy; a) řasy;

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, který spadá pod cíle recyklace 
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic;

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, který spadá pod cíle recyklace 
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic;

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu 
a zbytcích, kromě odpadu, na který se 
vztahuje oddělený sběr odpadu podle čl. 
11 odst. 1 směrnice 2008/98/ES 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 19. 
listopadu 2008 o odpadech a o zrušení 
některých směrnic;

d) sláma; d) podíl biomasy na odpadu a zbytcích ze 
zemědělství a příbuzných odvětví, jako je 
bagasa, skořápky, plevy, matoliny, vinné 
kaly a kukuřičné klasy;

e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod; e) podíl biomasy na odpadu a zbytcích z 
lesnictví a souvisejícch průmyslových 
odvětví, jako je kůra, listí, jehličí, větve, 
koruny stromů, piliny, třísky, černý louh, 
hnědý louh, lignin a tálový olej.

f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin;
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i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly;
k) ořechové skořápky;
l) plevy;
m) kukuřičné klasy;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky;

Or. en

Odůvodnění

Každý podrobný seznam bude neúplný, protože nebude obsahovat vstupní suroviny, které by 
mohly být použity pro biopaliva druhé generace a které představují zbytky z procesů, jež zatím 
vůbec neznáme. Ke stimulaci inovací v oblasti nových moderních biopaliv jsou proto 
zapotřebí obecnější definice zahrnující širší škálu vstupních surovin. V případě lesnictví není 
nutné v této směrnici rozlišovat mezi různými částmi stromu, neboť to by mělo být ponecháno 
na trhu.

Pozměňovací návrh 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – Část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

a) řasy; a) řasy;

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, který spadá pod cíle recyklace 
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic;

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, který spadá pod cíle recyklace 
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic;

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;

d) sláma;
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e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod; e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;

f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje; g) dehet z tálového oleje;

h) surový glycerin; h) surový glycerin;

i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly; j) matoliny a vinné kaly;

k) ořechové skořápky;

l) plevy; l) lignocelulózové vlákniny, a to i sláma, 
bagasa, ořechové skořápky, plevy
a kukuřičné klasy.

m) kukuřičné klasy;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.

Or. en

Odůvodnění

S cílem napomoci většímu proniknutí na trh moderních biopaliv by měly být lignocelulózové 
vlákniny zahrnuty pod stejným bodem a měly by být přidány cukronosné plodiny, protože cukr 
není jen potravina, ale také substrát pro fermentační biotechnologii, což má zásadní význam
pro inovace v oblasti výroby moderních biopaliv (není tedy zahrnut ethanol).

Pozměňovací návrh 532
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část A: Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

Část A. Seznam moderních biopaliv: za 
moderní biopaliva budou považována 
biopaliva pocházející z těchto surovin

Or. es
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Pozměňovací návrh 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část A: Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

Část A. Rozšířený seznam moderních 
biopaliv. Za moderní biopaliva budou 
považována biopaliva pocházející z těchto 
surovin:

Or. en

Odůvodnění

Při investování do moderních biopaliv je nutná stabilita dlouhodobých investic. Širší využití 
odpadů a zbytků často vyžaduje další investice. Aby se zabránilo umělým překážkám trhu mezi 
členskými státy, je důležité v příloze IX směrnice uvést seznam odpadů a zbytků ze slámy 
používaných pro výrobu biopaliv. Zvýšila by se tak stabilita investic, která je pro moderní 
biopaliva zapotřebí. Doporučuje se, aby se o níže uvedených pozměňovacích návrzích
hlasovalo v jednom bloku.

Pozměňovací návrh 534
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

Část A. Vstupní suroviny, které přispívají
k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4:

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

Část A. Vstupní suroviny s příspěvkem k 
cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 

Or. en

Pozměňovací návrh 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část A. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

Část A. Odpady a zbytky, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje čtyřnásobek jejich energetického 
obsahu

Or. en

Pozměňovací návrh 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řasy; a) řasy (autotrofní);

Or. en

Pozměňovací návrh 538
Corinne Lepage

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) bakterie;

Or. fr

Pozměňovací návrh 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) bakterie;

Or. en

Odůvodnění

Měla by být podporována výroba moderních biopaliv, která nemají vliv na nepřímou změnu 
ve využívání půdy a která nijak nezasahují do potravinového řetězce.
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Pozměňovací návrh 540
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, který spadá pod cíle recyklace
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic;

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, na které se vztahuje oddělený sběr
odpadu podle čl. 11 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic;

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí podílu biomasy na směsném komunálním odpadu – a to i s vyloučením tříděného 
domácího odpadu – by mohlo být podnětem pro města a obce, aby v závislosti na podmínkách 
přestaly se sběrem tříděného odpadu a převedly smíšený odpad na energii, čímž by upustily 
od cíle pro rok 2015, který se týká odděleného sběru kovů, plastů, papíru a skla, a od 
hierarchie způsobů nakládání s odpady, jak je stanoveno ve směrnici o odpadech.

Pozměňovací návrh 541
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, který spadá pod cíle recyklace
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic;

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, na které se vztahuje oddělený sběr
odpadu podle čl. 11 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic;

Or. en
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Pozměňovací návrh 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, který spadá pod cíle recyklace 
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic;

b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, včetně tříděného biologického 
odpadu, nikoli však jiné tříděné domácí 
odpady a sběrový papír, který spadá pod 
cíle recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 
o odpadech a zrušení některých směrnic.

Or. en

Odůvodnění

Využití sběrového papíru jako vstupní suroviny pro výrobu paliva není opodstatněné z 
hlediska účinnosti zdrojů. Recyklace a udržitelné využívání sběrového papíru, například jako 
suroviny pro výrobu papíru, také vytváří pracovní místa v regionech, což je příležitost, která 
by se neměla oslabit. Text Komise není v otázce tříděného biologického odpadu jasný, a proto 
je nutné ozřejmit, že biologický odpoad lze použít.

Pozměňovací návrh 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biologicky rozložitelného 
materiálu na průmyslovém odpadu;

Or. en
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Odůvodnění

Uvedení do souladu se směrnicí 2009/28/ES o energii z obnovitelných zdrojů, jejíž čl. 2 odst. 
e) uvádí v rámci definice biomasy biologicky rozložitelnou část průmyslových odpadů.

Pozměňovací návrh 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu 
s výjimkou odpadu, kter lze průmyslově 
nebo ekonomicky opakovaně použít pro 
jiné průmyslové účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 545
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém, 
maloobchodním a velkoobchodním 
odpadu a zbytkovými produkty, ale ne 
odpadu, na který se vztahuje oddělený 
sběr odpadu souladu s čl. 11 odst. 1 
směrnice 2008/98/ES;

Or. en

Pozměňovací návrh 546
Eija-Riitta Korhola
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Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, 
ale ne odpad, na který se vztahuje 
oddělený sběr odpadu v souladu s čl. 11 
odst. 1 směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2008/98/ES ze dne 19. listopadu 
2008 o odpadech a zrušení některých 
směrnic;

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí podílu biomasy na směsném komunálním odpadu – a to i s vyloučením tříděného 
domácího odpadu – by mohlo být podnětem pro města a obce, aby v závislosti na podmínkách 
přestaly se sběrem tříděného odpadu a převedly smíšený odpad na energii, čímž by upustily 
od cíle pro rok 2015, který se týká odděleného sběru kovů, plastů, papíru a skla, a od 
hierarchie způsobů nakládání s odpady, jak je stanoveno ve směrnici o odpadech

Pozměňovací návrh 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu, 
maloobchodním a velkoobchodním 
odpadu a zbytcích z výroby;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného využívání zdrojů by se mělo podporovat využívání mnoha druhů 
průmyslových odpadů, odpadů z velkoobchodu a maloobchodu a zbytků z výroby biopaliv.
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Pozměňovací návrh 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu 
včetně odvarů, melasy, odpadu z ryb, 
zbytků z výroby rybí moučky, jatečního 
odpadu a odpadu ze zpracování masa;

Or. en

Pozměňovací návrh 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sláma; d) sláma a biomasa z údržby zelených 
ploch;

Or. en

Pozměňovací návrh 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. e
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod; e) hnůj, močůvka, kejda, drůbeží hnůj, 
výkaly ryb a kal z čistíren odpadních vod;

Or. en

Pozměňovací návrh 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 552
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/29/ES
Příloha IX – část A – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
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Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

f) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;

f) odpadní vody z lisovny palmového oleje, 
olej rafinovaný použitou bělicí hlinkou,
kaly palmového oleje a trsy prázdných 
palmových plodů;

Or. en

Pozměňovací návrh 554
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) dehet z tálového oleje; g) černý louh a jeho deriváty, jako je 
lignin a dehet z tálového oleje, s výjimkou 
těch, pro něž existuje hodnotnější
komerční využití v souladu s hierarchií 
nakládání s odpady, jako je surový tálový 
olej;

Or. en

Odůvodnění

Zbytky a odpady by se měly před využitím k výrobě energie použít k jiným komerčně 
životaschopným účelům v souladu s hierarchií odpadů. Proto surový tálový olej.

Pozměňovací návrh 555
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. g
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) dehet z tálového oleje; g) zpracování zbytků z odvětví produkce 
papíru a celulózy, jako je černý louh, 
surové sulfátové mýdlo, surový tálový olej 
a dehet z tálového oleje;

Or. en

Odůvodnění

Celulózky a papírny produkují během výroby různé zbytky, které mají velký potenciál pro 
výrobu moderních biopaliv. Veškeré frakce pocházejí z téhož primárního procesu, a proto se 
jedná o zbytkové produkty, podobně jako v případě dehtu z tálového oleje, jenž Komise ve 
svém návrhu zahrnula do části A přílohy. Se všemi zbytkovými produkty téhož původu by se 
mělo nakládat stejně.

Pozměňovací návrh 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. g

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

g) dehet z tálového oleje; g) černý louh a jeho deriváty, jako je 
surové sulfátové mýdlo, lignin, surový 
tálový olej a dehet z tálového oleje;

Or. en

Odůvodnění

Se všemi zbytkovými produkty vznikajícími při výrobě celulózy by mělo být nakládáno stejným 
způsobem. Rezidua z výroby mají velký potenciál pro výrobu moderních biopaliv.

Pozměňovací návrh 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
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Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) bagasa; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha – část A – písm. j

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

j) matoliny a vinné kaly; j) matoliny a bagasa, včetně cukrové 
třtiny, cukrové řepy, hroznové bagasy a
vinných kalů;

Or. en

Pozměňovací návrh 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. l

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

l) plevy; l) nepotravinářská celulózová vláknina –
zbytky ze získávání a čištění semen a zrn 
(skořápky, plevy, slupky, palice atd.);

Or. en
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Pozměňovací návrh 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. m

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

m) kukuřičné klasy; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 562
Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky. vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky. n) kůra, větve, listí.

Or. en

Pozměňovací návrh 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky. n) zbytkové materiály z těžby dřeva, 
například kůra, větve, koruna stromu, 
odřezky, listí, piliny a třísky.

Or. en

Odůvodnění

Různé zbytkové materiály vzniklé při obhospodařování lesů a těžbě dřeva by měly spadat do 
stejné kategorie. Takový přístup rovněž přispěje k regionálnímu rozvoji a rozvoji venkova, 
jelikož se tak umožní vznik trhu se zbytkovými materiály vzniklými při obhospodařování lesů 
jakožto surovinou pro výrobu paliv.

Pozměňovací návrh 565
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky. n) kůra, větve, koruny stromů, listí, piliny 
a třísky;.

Or. en

Pozměňovací návrh 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky. n) kůra, větve, prostřihávky, listí, piliny a 
třísky;.

Or. en

Pozměňovací návrh 567
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) zbytky z biochemické výroby;

Or. en

Pozměňovací návrh 568
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
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Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nb) rmut;

Or. en

Pozměňovací návrh 569
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nc) přebytečné množství droždí;

Or. en

Pozměňovací návrh 570
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – Část a – písm. n d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nd) syrovátka;

Or. en

Pozměňovací návrh 571
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
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Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) použitý kuchyňský olej;

Or. es

Pozměňovací návrh 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) použitý kuchyňský olej;

Or. fr

Odůvodnění

Výzkum výroby biopaliv z použitého kuchyňského oleje je nadějný a jeho přínos energetice 
a životnímu prostředí je srovnatelný s biopalivy vyrobenými ze vstupních surovin uvedených 
v příloze 2 této směrnice. V zájmu spravedlnosti a proporcionality by tudíž tyto produkty měly 
mít možnost využívat tytéž pobídky pro rozvoj, které jsou poskytovány vstupním surovinám 
uvedeným v příloze 2.

Pozměňovací návrh 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) použitý kuchyňský olej;

Or. en
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Pozměňovací návrh 574
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ne) použitý kuchyňský olej;

Or. en

Pozměňovací návrh 575
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nb) živočišné tuky zařazené do kategorií I, 
II a III podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu1;
__________________
1 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, str. 1.

Or. es

Pozměňovací návrh 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n b (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nb) živočišné tuky zařazené do kategorií I, 
II a III podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu1;
__________________
1 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, str. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 577
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n f (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nf) živočišné tuky zařazené do kategorií I, 
II a III podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu1;
__________________
1 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, str. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 578
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n c (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nc) nepotravinářská celulózová vláknina;

Or. es

Pozměňovací návrh 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nc) nepotravinářská celulózová vláknina;

Or. en

Pozměňovací návrh 580
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ng) nepotravinářská celulózová vláknina;

Or. en

Pozměňovací návrh 581
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n d (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nd) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

Or. es

Pozměňovací návrh 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nb) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

Or. en

Odůvodnění

Lignocelulóza by měla být započítávána stejně jako ostatní vstupní suroviny na bázi dřeva, 
neboť nemá dopad na nepřímou změnu ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nd) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

Or. en
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Pozměňovací návrh 584
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n h (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nh) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva, dýhařského dřeva a 
dřeva k výrobě papírenské celulózy;

Or. en

Pozměňovací návrh 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n e (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ne) triglyceridy, volné mastné kyseliny a 
destiláty mastných kyselin a blíže 
neurčené oleje pocházející z tuků, 
bionafty, rafinování rostlinného oleje, 
zpracovávání potravin a podniků 
zpracovávajících živočišné tuky;

Or. en

Pozměňovací návrh 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n f (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nf) živočišné tuky, které nejsou určeny 
k lidské spotřebě;

Or. en

Pozměňovací návrh 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n g (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ng) technický kukuřičný olej;

Or. en

Pozměňovací návrh 588
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část A – bod 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

U zemědělských zbytků musí být do 
výpočtů zahrnuto pouze množství 
přesahující množství potřebné k ochraně 
proti erozi půdy a ztrátě biologické 
rozmanitosti. U zbytků z lesního 
hospodářství musí být do výpočtů 
zahrnuto pouze množství přesahující 
množství potřebné k ochraně proti ztrátě 
biologické rozmanitosti.

Or. en
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Odůvodnění

Jeden problém by neměl být řešen za cenu vytvoření dalšího problému.

Pozměňovací návrh 589
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 590
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Část B není nutná, pokud existuje jen jedna úroveň vícenásobného započítávání.

Pozměňovací návrh 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 593
Julie Girling

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 

Část B. Vstupní suroviny, které přispívají
k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4:
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považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich energetického 
obsahu

Část B. Odpad a zbytky, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich energetického 
obsahu

Or. en

Pozměňovací návrh 595
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) použitý kuchyňský olej; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Část B není nutná, pokud existuje jen jedna úroveň vícenásobného započítávání. Může dojít k 
přesunutí do části A.
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Pozměňovací návrh 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) použitý kuchyňský olej. vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Výzkum výroby biopaliv z použitého kuchyňského oleje je nadějný a jeho přínos energetice 
a životnímu prostředí je srovnatelný s biopalivy vyrobenými ze vstupních surovin uvedených 
v příloze 2 této směrnice. V zájmu spravedlnosti a proporcionality by tudíž tyto produkty měly 
mít možnost využívat tytéž pobídky pro rozvoj, které jsou poskytovány vstupním surovinám 
uvedeným v příloze 2.

Pozměňovací návrh 597
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) použitý kuchyňský olej; vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) použitý kuchyňský olej; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) kůra, větve, listí, piliny a třísky. Za 
příspěvek těchto zbytků k cíli uvedenému 
v čl. 3 odst. 4 se považuje dvojnásobek 
jejich energetického obsahu po přijetí 
kritérií udržitelnosti na úrovni EU;

Or. en

Pozměňovací návrh 600
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) živočišné tuky zařazené do kategorie 
I a II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 
o hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu;

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Část B není nutná, pokud existuje jen jedna úroveň vícenásobného započítávání. Může dojít k 
přesunutí do části A.

Pozměňovací návrh 601
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) živočišné tuky zařazené do kategorie 
I a II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 
o hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) živočišné tuky zařazené do kategorie 
I a II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 
o hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 603
Christofer Fjellner
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Návrh směrnice
Příloha II – bod 3Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 604
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Část B není nutná, pokud existuje jen jedna úroveň vícenásobného započítávání. Může dojít k 
přesunutí do části A.

Pozměňovací návrh 605
Gaston Franco

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; vypouští se

Or. fr



PE513.035v01-00 86/93 AM\937598CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 607
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 609
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; c) nepotravinářská celulózová vláknina, s 
výjimkou odpadu, na který se vztahuje 
oddělený sběr odpadu podle čl. 11 odst. 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí podílu biomasy na směsném komunálním odpadu – a to i s vyloučením tříděného 
domácího odpadu – by mohlo být podnětem pro města a obce, aby v závislosti na podmínkách 
přestaly se sběrem tříděného odpadu a převedly smíšený odpad na energii, čímž by upustily 
od cíle pro rok 2015, který se týká odděleného sběru kovů, plastů, papíru a skla, a od 
hierarchie způsobů nakládání s odpady, jak je stanoveno ve směrnici o odpadech.

Pozměňovací návrh 610
Esther de Lange

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; c) nepotravinářská celulózová vláknina, 
například veškerá biomasa získaná z 
nepotravinářských energetických plodin 
pěstovaných na půdě za účelem výroby 
bioenergie, jako je ozdobnice čínská a 
další druhy trav použitelné k výrobě 
energie, některé nepotravinářské odrůdy 
čiroku a průmyslové konopí;

Or. en
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Pozměňovací návrh 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; c) nepotravinářská celulózová a 
hemicelulózová vláknina;

Or. en

Pozměňovací návrh 612
Sari Essayah

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Část B není nutná, pokud existuje jen jedna úroveň vícenásobného započítávání. Může dojít k 
přesunutí do části A.

Pozměňovací návrh 613
Gaston Franco

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

vypouští se

Or. fr

Pozměňovací návrh 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 615
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

vypouští se

Or. es

Pozměňovací návrh 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. d
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

d) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva, která 
je průmyslově nebo ekonomicky 
opakovaně použitelná pro jiné průmyslové 
účely, a jiné lignocelulózové zbytky, které 
lze opakovaně použít pro jiné průmyslové 
účely;

Or. en

Pozměňovací návrh 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) podíl biomasy ze znehodnocené půdy, 
zemědělsky nevyužité půdy a ostatbní 
plochy, které nelze využít k výrobě 
potravin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX – část B – písm. d b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

db) biomasa pocházející z komunálního 
odpadu, včetně prošlých potravin, odpadu 
z obchodů s potravinami, kuchyňského 
odpadu a odpadu z restaurací a jídelen;

Or. en

Pozměňovací návrh 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a) Doplňuje se nová příloha IXa, která 
zní:
„Příloha IXa
Obnovitelné zdroje energie pro moderní 
dopravu
Opatření pro zajištění udržitelnosti
Členské státy stanoví ochranná opatření 
pro využívání veškerého odpadu nebo 
zbytků, aby se zajistilo, že využívání 
jakožto paliva pro dopravu dodržuje 
pravidla hierarchie způsobů nakládání 
s odpady, konkrétně prevence, přípravy 
pro opětovné použití a recyklace před 
použitím pro účely výroby energie, jak je 
uvedeno ve směrnici 2008/98/ES, a aby se 
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zajistilo kaskádové využívání.
V případě využívání biotických zdrojů 
zavedou členské státy opatření na 
ochranu biologické rozmanitosti a proti 
úbytku či ztrátě ekosystémových služeb a 
také jako prevenci proti jakémukoliv 
odklonu od stávajícího využívání, který by 
mohl mít nepříznivý nepřímý nebo přímý 
dopad na biologickou rozmanitost, půdu 
nebo celkovou uhlíkovou bilanci. 
Pod podmínkou, že členské státy přijmou 
ochranná opatření pro zajištění 
udržitelnosti, jsou následující vstupní 
suroviny způsobilé pro výrobu energie pro 
moderní dopravu podle čl. 3 odst. 4: 
Část A:
- řasy;
- obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu.
Část B:
– podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, který spadá pod cíle recyklace 
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;
– podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
– sláma;
– hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
– dehet z tálového oleje;
– surový glycerin;
– matoliny a vinné kaly;
– ořechové skořápky;
– plevy;
– kukuřičné klasy;
– kůra, větve, listí, piliny a třísky;
– nepotravinářská celulózová vláknina;
– lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.“
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Or. en

Odůvodnění

Řasy a obnovitelná kapalná a plynná paliva nebiologického původu v části A přílohy IX, dále 
elektřina z obnovitelných zdrojů v elektrických vozidlech a palivo s neutrálním obsahem 
uhlíku (používající například průmyslové odpadní plyny pro mikrobiální fermentaci při 
výrobě kapalného nebo plynného paliva) by měly být považovány za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu pro dosažení 3% cíle zdrojů energie pro moderní dopravu. Použitý 
kuchyňský olej a živočišné tuky nepotřebují pobídky nad rámec celkového cíle směrnic o 
jakosti benzinu a motorové nafty a o energii z obnovitelných zdrojů.


