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(Druh postupu závisí na právním základu navrženém v návrhu aktu.)

Pozměňovací návrhy k návrhu aktu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou je upozorněním pro technická 
oddělení a označuje části návrhu aktu, u nichž je navržena oprava, a má 
sloužit k usnadnění vypracování konečného znění (např. zjevné chyby nebo 
vynechání textu v některé jazykové verzi). Tyto navržené opravy podléhají 
dohodě příslušných oddělení.

V záhlaví každého pozměňovacího návrhu k existujícímu aktu, který má být 
návrhem aktu pozměněn, je na třetím řádku uveden existující akt a na 
čtvrtém řádku ustanovení existujícího aktu, kterého se pozměňovací návrh 
týká. Převzaté části ustanovení existujícího aktu, které Parlament hodlá 
změnit, zatímco návrh aktu tento úsek nezměnil, jsou označeny tučně. 
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje [...].
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 98/70/ES 
o jakosti benzinu a motorové nafty a směrnice 2009/28/ES o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

(Řádný legislativní postup: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2012)0595),

– s ohledem na čl. 294 odst. 2, čl. 192 odst. 1 a článek 114 Smlouvy o fungování Evropské 
unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0337/2012),

– s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

– s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru ze dne …1,

– po konzultaci s Výborem regionů,

– s ohledem na článek 55 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin a 
stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku, Výboru pro rozvoj, Výboru pro 
zemědělství a rozvoj venkova, Výboru pro regionální rozvoj, Výboru pro mezinárodní 
obchod a Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7 0000/2013); 

1. přijímá níže uvedený postoj v prvním čtení;

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním 
parlamentům.

                                               
1 Dosud nezveřejněno v Úředním věstníku.
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Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda dříve určená pro 
pěstování potravin nebo krmiv, stále bude 
třeba uspokojit poptávku po jiných než 
palivových produktech. Tuto poptávku je 
možné uspokojit buďto intenzifikací 
stávající produkce nárůstem produktivity 
zemědělství, i když to může mít negativní 
dopady na životní prostředí včetně ztráty 
biologické rozmanitosti, nedostatku vody, 
eroze půdy i znečištění vody a půdy, nebo 
přeměnou nezemědělské půdy někde jinde 
na půdu pro zemědělskou produkci Druhý 
případ představuje nepřímou změnu ve 
využívání půdy, a pokud zahrnuje přeměnu 
půdy s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů i ke ztrátě biologické rozmanitosti, 
pokud jde o půdy s vysokou hodnotou z 
hlediska biologické rozmanitosti. 
Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by proto 
měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Čl. 19 odst. 6 směrnice 2009/28/ES a 
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čl. 7d odst. 6 směrnice 98/70/ES uvažují 
zohlednění dopadu nepřímé změny ve 
využívání půdy na emise skleníkových 
plynů a vhodná opatření v reakci na tento 
dopad, přičemž se zohledňuje nutnost 
chránit dosavadní investice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 3

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv jsou
emise skleníkových plynů spojené s 
nepřímou změnou ve využívání půdy 
značné a mohly by negovat některé nebo 
veškeré úspory skleníkových plynů z 
jednotlivých biopaliv. Očekává se totiž, že 
téměř celá výroba biopaliv bude v roce 
2020 pocházet z plodin pěstovaných na 
půdě, která by se mohla využít k 
uspokojení poptávky trhů s potravinami a 
krmivy. Kromě toho je růst spotřeby 
biopaliv ve členských státech faktorem 
kolísání cen potravin a může mít důsledky 
pro zabezpečení potravin ve světovém 
měřítku. Je tedy nezbytné zohlednit 
nepřímou změnu ve využívání půdy, aby 
bylo zajištěno, že těmito potencionálními 
zdroji emisí nebudou zpochybněny cíle 
politiky Unie v oblasti obnovitelných 
energií a snížení emisí skleníkových 
plynů. Pro snížení nepřímé změny ve 
využívání půdy je třeba náležitě rozlišovat 
mezi skupinami plodin, například 
olejninami, obilovinami, cukronosnými 
plodinami a jinými plodinami obsahujícími 
škrob.
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Or. fr

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) K zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti průmyslových 
odvětví založených na biopalivech a v 
souladu se sdělením z roku 2012 „Inovace 
pro udržitelný růst: biohospodářství pro 
Evropu“ a Plánem pro Evropu účinněji 
využívající zdroje, jež podporují 
integrované a diverzifikované biorafinerie 
po celé Evropě, měly by se stanovit 
zvýšené pobídky podle směrnice 
2009/28/ES tak, aby se upřednostnilo 
využívání vstupních surovin na bázi 
biomasy, jež nemají vysokou ekonomickou 
hodnotu pro jiná využití než pro biopaliva. 
Je rovněž zásadně důležité zajistit další 
soudržnou politik Unie v oblasti odpadů a 
aby tyto odpady splňovaly hierarchii 
způsobů nakládání s odpady, jak ji stanoví 
článek 4 směrnice 2008/98/ES. Nesmí být 
vyvářeny žádné negativní pobídky na úkor 
řádného provádění této směrnice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Pro přípravu přechodu na moderní 
biopaliva a minimalizaci celkových 
dopadů nepřímé změny ve využívání půdy 
v období do roku 2020 je třeba omezit 
množství biopaliv a biokapalin 
získávaných z potravinářských plodin 
uvedených v části A přílohy VIII směrnice 
2009/28/ES a části A přílohy V směrnice 

vypouští se
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98/70/ES, jež lze započítat do cílů 
stanovených ve směrnici 2009/28/ES. Bez 
omezení celkového využití těchto biopaliv 
by se podíl biopaliv a biokapalin 
vyrobených z obilovin a jiných plodin 
bohatých na škrob, z cukronosných plodin 
a z olejnin, jež lze započítat do cílů 
směrnice 2009/28/ES, měl omezit na podíl 
těchto biopaliv a biokapalin 
spotřebovaných v roce 2011.

Or. fr

Odůvodnění

Omezení výroby biopaliv první generace je odůvodněné, ale je třeba při něm rozlišovat, a 
musí tedy k němu docházet zohledněním faktoru nepřímé změny ve využívání půdy při výpočtu 
snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Omezení výroby biopaliv první generace je odůvodněné, ale je třeba při něm rozlišovat, a 
musí tedy k němu docházet zohledněním faktoru nepřímé změny ve využívání půdy při výpočtu 
snížení emisí skleníkových plynů...
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Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(11) Pro zajištění přesnosti a 
koherentnosti cílů Unie v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů a 
biopaliv musí být zohledněny emise 
spojené s nepřímou změnou ve využívání 
půdy při výpočtu snížení emisí 
skleníkových plynů požadovaných podle 
kritérií udržitelnosti začleněných do 
směrnice 2009/28/ES a směrnice 
98/70/ES. Je rovněž nezbytné započítat 
emise spojené s nepřímou změnou ve 
využívání půdy pro dosažení cíle čl. 7a 
odst. 2 směrnice 98/70/ES, za účelem 
poskytování pobídek pro biopaliva s 
malým dopadem na nepřímou změnu ve 
využívání půdy. Biopalivům vyráběným ze 
vstupních surovin, jež nevedou k další 
poptávce po půdě, například biopalivům 
z odpadových vstupních surovin, by se měl 
přidělit nulový emisní faktor. . 

Or. fr

Odůvodnění

Zohlednění faktoru nepřímé změny ve využívání půdy do výpočtu snížení emisí skleníkových 
plynů umožňuje nepostihovat biopaliva s malým negativním dopadem a podporovat výrobu 
biopaliv s největšími sníženími emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Pro dosažení cíle v oblasti 
obnovitelných energií v dopravě a pro 
současnou minimalizaci negativních 
dopadů spojených se změnou ve využívání 



PR\932900CS.doc 11/64 PE508.236v01-00

CS

půdy, je třeba podpořit obnovitelnou 
elektřinu a energetickou účinnost.
Členské státy by měly tedy usilovat o 
zvýšení energetické účinnosti a o snížení 
celkové spotřeby energie v dopravě a 
zároveň podporovat pronikání 
elektrických vozidel na trh a používání 
elektřiny z obnovitelných zdrojů v 
dopravě. Členským státům by rovněž mělo 
být povoleno přesměrovat své finanční 
prostředky vyhrazené v současnosti zcela 
či zčásti na dosažení podílu energie z 
biopaliv vyrobených z obilovin a dalších 
plodin bohatých na škrob, z cukru, olejnin 
a dalších energetických plodin 
pěstovaných na půdě, na zvýšení podpory 
energie z obnovitelných zdrojů, zejména 
energie větru, sluneční energie, energie 
mořských vln a geotermální energie, které 
prokázaly svoji obnovitelnost a 
udržitelnost.

Or. fr

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11b) Lesy mají celou řadu 
environmenálních, hospodářských a 
sociálních výhod a poskytují celou řadu 
pro lidstvo zásadních služeb, jako je 
udržování biologické rozmanitosti a 
zachování funkcí ekosystémů i ochrana 
klimatického systému. Rostoucí poptávka 
po dřevní biomase, včetně dřevních zbytků 
a lesnictví, pro použití v průmyslu celulózy 
a papíru, ve stavebnictví nebo pro 
vytápění a výrobu elektřiny, spojená s 
institucionálními a správními nedostatky 
v mnoha oblastech nadále ohrožuje 
udržitelnou správu lesů a ohrožuje 
biologickou rozmanitost prostřednictvím 
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zhoršování stavu lesů a odlesňování.
Totéž platí pro mokřady. Současná 
kritéria udržitelnosti nebyla pro tyto 
hrozby plánována. Pokud chybí kritéria 
udržitelnosti přizpůsobená tak, aby 
odpovídala na tyto specifické otázky, 
zejména na zhoršování stavu lesů, neměly 
by být vstupní suroviny ze stávajících lesů, 
dalších zalesněných oblastí a mokřadů 
využívány pro produkci biopaliv nebo 
biokapalin, dokud nebude moci být 
stanovena jejich udržitelnost. Protože 
existuje riziko, že lesní plantáže pro 
výrobu biopaliv vytvoří emise spojené s 
nepřímou změnou ve využívání půdy, je 
třeba se jím v kritériích udržitelnosti 
rovněž zabývat. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Využití půdy pro pěstování biopaliva 
by nemělo vést k přesídlení místních a 
původních komunit. Půdy v Unii je tedy 
nutno konkrétním způsobem chránit.

Or. fr

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11d) Měla by být zavedena vhodná 
opatření na zabezpečení již provedených 
investic. Je tedy nezbytné vyjmout dočasně 
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část stávající produkce z revidovaných 
požadavků na snížení skleníkových plynů, 
jež tato směrnice zavádí. Touto směrnicí 
tudíž zůstávají nedotčena legitimní 
očekávání provozovatelů těchto zařízení.

Or. fr

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11e) Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES 
stanoví různý přístup k surovinám, jež 
klasifikují jako odpady, zbytky a vedlejší 
produkty. Nicméně chybějící aktuální 
definice těchto kategorií vytváří nejistotu, 
která může být na překážku účinnému 
provádění a dodržování příslušných 
právních přepisů. Je třeba tedy stanovit 
orientační seznam surovin spadajících do 
těchto různých kategorií. 

Or. fr

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

pohonných hmot, pravidla pro dodržování 
hierarchie odpadů, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů, metodu pro výpočet 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

Or. fr

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
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který zní:
„9a) „nepotravinářskými celulózovými 
vlákninami se rozumní“ energetické 
nepotravinářské plodiny pěstované na 
půdě za účelem výroby bioenergie, jako je 
miscanthus a další druhy bylin pro 
energetické účely, některé odrůdy sorgha 
a průmyslového konopí, s výjimkou druhů 
s vysokým obsahem dřeviny, jako jsou 
stromy.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1a. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„9b) „nepotravinářskými celulózovými 
vlákninami se rozumí“ dřevnaté 
energetické plodiny pěstované na půdě, 
jako jsou dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích nebo krátkodobé 
lesní kultury.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 18

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 b (nový)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 2 – bod 9 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1b. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
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který zní:
„9c) „nepřímou změnou ve využívání 
půdy“ se rozumí změna ve využívání půdy 
mezi šesti kategoriemi, jež používá IPCC 
(lesní půdy, travnatého porostu, orné půdy 
mokřadů, osídlení nebo jiné půdy), k nimž 
se přiřazují jako sedmá kategorie trvalé 
plodiny zahrnující zejména víceleté 
plodiny, jejichž stonek není obvykle 
každoročně sklízen, jako jsou rotující 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích a palmový olej.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 19

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod -1 c (nový)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 2 – bod 9 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1c. V článku 2 se doplňuje nový odstavec, 
který zní:
„9d) „kapalnými nebo plynnými 
obnovitelnými palivy jiného než 
biologického původu“se rozumí plynná 
nebo kapalná paliva jiná než biopaliva, 
jejichž energetický obsah pochází z jiných 
obnovitelných zdrojů energie, než je 
biomasa, a které se používají v dopravě.“

Or. fr

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vyjasnění statutu obnovitelných kapalných nebo plynných paliv jiného 
než biologického původů, pro něž Komise navrhuje čtyřnásobné započítávání. Technologie 
„energie přenesená do plynu“ nebo „energie přenesená do kapaliny“ budou v budoucnu hrát 
klíčovou úlohu pro ukončení využívání uhlíku v odvětví dopravy.
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Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„2. Členské státy požadují, aby 
dodavatelé postupně snižovali, až o 10 % 
do 31. prosince 2025, životní cyklus emisí 
skleníkových plynů na jednotku energie 
z paliva a dodané energie ve srovnání se 
základní normou pro paliva uvedenou v 
odst. 5 písm. b). Toto snížení se skládá z 
následujících kroků:
a) o 6 % nejpozději do 31. prosince 2025. 
Členské státy budou za účelem tohoto 
snížení požadovat, aby dodavatelé splnili 
tyto průběžné cíle: 2 %, nejpozději do 
31. prosince 2018 a 4 %, nejpozději do 
31. prosince 2022;
b) dalšího orientačního cíle 2 % do 31. 
prosince 2025, kterého má být podle čl. 9 
odst. 1 písm. h) dosaženo jednou nebo 
oběma z těchto metod:
i) dodávkami energie pro dopravu pro 
použití ve všech typech silničních 
vozidel, nesilničních pojízdných vozidel 
(včetně plavidel vnitrozemské plavby), 
zemědělských nebo lesnických traktorů 
nebo rekreačních plavidel;
ii) použitím veškerých technologií 
(včetně zachycování a ukládání uhlíku), 
které mohou snížit životní cyklus emisí 
skleníkových plynů na jednotku energie 
dodaného paliva nebo energie;
c) dalšího indikativního cíle 2 % 
stanoveného pro odvětví dodávající 
pohonné hmoty, kterého má být podle čl. 
9 odst. 1 písm. i) dosaženo do 31. 
prosince 2025 využíváním kreditů 
získaných nákupem v rámci 
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mechanismu čistého rozvoje 
vycházejícího z Kjótského protokolu, a 
to za podmínek stanovených ve směrnici 
Evropského parlamentu a Rady 
2003/87/ES ze dne 13. října 2003 
o vytvoření systému pro obchodování s 
povolenkami na emise skleníkových 
plynů ve Společenství“.

Or. fr

Odůvodnění

Aby mohli dodavatelé paliv snáze dosáhnout cíle snížení emisí o 6 %, jak je uvedeno ve 
směrnici 98/70/ES o kvalitě paliv, je vhodné odložit tento cíl na rok 2025 (namísto 2020) a 
stanovit způsob jeho dosažení.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Orientační seznam odpadů, zbytků a 
vedlejších produktů je uveden v příloze 
Va.“

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový článek objasňuje statut různých odpadů, zbytků a využitelných vedlejších 
produktů.

Pozměňovací návrh 22

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

ba) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, totiž z půdy, 
která měla v lednu 2008 nebo po něm
jeden z těchto statusů, ať již si ho 
zachovala či nikoli:
a) mokřady, totiž půda pokrytá nebo 
nasycená vodou trvale nebo po 
významnou část roku, pokud nebude 
prokázáno, že získávání těchto surovin 
prospívá biologické rozmanitosti;
b) další přirozeně se obnovující lesy, totiž 
půda o rozloze větší než půl hektaru se 
stromy vyššími než pět metrů a 
porostem koruny tvořícím více než 10 %
nebo se stromy schopnými dosáhnout 
těchto limitů in situ, s převahou 
původních nebo zanesených druhů, kde 
jsou stopy lidské činnosti jasně patrné,
pokud nebude prokázáno, že je lesní 
plocha spravována udržitelným způsobem, 
že se vyznačuje dostatečnou mírou růstu 
odpovídající stávajícím požadavkům na 
využívání produktů lesa z této plochy a 
doplňkovému požadavku na využívání k 
cílům čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES, 
aniž by byl ohrožen dobrý stav z hlediska 
ekologie a udržitelnost její správy;
c) vysázené lesy, tj. lesy s převahou stromů 
vzrostlých na základě cílené výsadby nebo 
výsevu, pokud nebude prokázáno, že 
dotyčná lesní plocha je spravována 
udržitelným způsobem, že se vyznačuje 
dostatečnou mírou růstu odpovídající 
stávajícím požadavkům na využívání 
produktů lesa z této plochy a 
doplňkovému požadavku na využívání k 
cílům čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES, 
aniž by byl ohrožen dobrý stav z hlediska 
ekologie a udržitelnost její správy.“
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Or. fr

Odůvodnění

Je třeba upravit stávající kritéria udržitelnosti, aby se zabránilo zhoršování stavu lesů 
vyplývajících z nových požadavků a současného užívání lesní biomasy k výrobě energie a k 
výrobě výrobků. Mimo jiné musí být definice lesů uvedeny do souladu s nejnovější 
mezinárodní nomenklaturou (FAO).

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) doplňuje se nový odstavec 5a, který 
zní:
„5a. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely článku 1 se nevyrábějí ze 
surovin získaných z lesních plantáží, 
včetně dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích nebo 
krátkodobých lesních kultur, dokud není 
stanovena konkrétní hodnota pro 
nepřímou změnu ve využívání půdy pro
celulózové vlákniny za účelem výpočtu 
dopadu biopaliv a biokapalin na 
skleníkové plyny podle článku 7d a pokud 
nejsou stanovena konkrétní kritéria 
udržitelnosti pro využívání lesní biomasy k 
energetickým účelům, včetně biopaliv a 
biokapalin.“

Or. fr

Odůvodnění

Lesní zbytky z nové lesní výsadby (po roce 2008) by se neměly povolovat, dokud nebude do 
metody výpočtu zavedena specifická hodnota nepřímé změny ve využívání půdy a dokud 
nebudou stanovena kritéria pro dlouhodobou udržitelnost využívání lesní biomasy k 
energetickým účelům.
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Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) doplňuje se nový odstavec 5b, který 
zní:
5b. Biopaliva a biokapaliny započítávané 
pro účely článku 1 se nevyrábějí ze 
surovin získaných ze zemědělských 
zbytků, dokud není prokázáno, že jejich 
odběr nepřináší zhoršení zemědělských a 
ekosystémových funkcí. Množství 
zemědělských zbytků, které musí zůstat na 
půdě z ekologických důvodů se stanoví na 
základě regionálních charakteristik a 
případně biogeografických charakteristik 
na nižší než regionální úrovni se 
zahrnutím mimo jiné obsahu organických 
látek v půdě, úrodnosti půdy, zádržné 
kapacity vody a záchytu uhlíku. Tento 
odstavec se nevztahuje na suroviny 
pocházející ze zemědělských zbytků 
vytvořených při přeměně rostliny v 
potravinu nebo jiné produkty mimo místo 
sklizně.“

Or. fr

Odůvodnění

Zemědělské zbytky mají ekologickou i agronomickou hodnotu, poskytují živiny a brání půd 
před erozí a ztrátou biologické rozmanitosti. Přehnané odstraňování zbytků ze zemědělské 
výroby během sklizně plodin, jako slámy a stonků, může ohrozit jejich ekologickou funkci. 
Jejich využitelnost pro výrobu biopaliv se tedy liší podle regionů.

Pozměňovací návrh 25

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



PE508.236v01-00 22/64 PR\932900CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) doplňuje se nový odstavec 5c, který 
zní:
„5c. Biopaliva a biokapaliny uvažované 
pro účely uvedené v odstavci 1 se 
nevyrábějí ze surovin pocházejících z 
daných pozemků, pokud nebyla 
respektována zákonná práva třetích osob 
týkající se využívání a vlastnického práva, 
včetně jejich svobodného, předběžného a 
jasného souhlasu a účasti institucí, které 
je zastupují.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

Změna metody výpočtu umožňující započítání činitele nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 27

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. -a a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 7 d – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) doplňuje se nový odstavec 1a, který 
zní:
„1a. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci při provádění 
článku 10a, pokud jde o zařazení do 
přílohy IV metody výpočtu emisí 
skleníkových plynů z obnovitelných 
kapalných nebo plynných paliv jiného než 
biologického původu, jež má ověřit, zda 
tato paliva splňují požadavky článku 7b. 
Tyto akty v přenesené pravomoci se 
přijmou do 31. prosince 2015.“

Or. fr
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Pozměňovací návrh 28

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise nejpozději do 31. prosince 2015 
zanese do přílohy V odpovídající hodnoty 
emisí spojených s nepřímými změnami ve 
využívání půdy pro suroviny z 
nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin a zařadí tyto 
hodnoty do výpočtu dopadů biopaliv a 
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biokapalin na skleníkový efekt, jak se 
stanoví v tomto článku.

Or. fr

Odůvodnění

Produkce biopaliv z nepotravinářských plodin, jako jsou stromy nebo byliny, s sebou nese 
rovněž nepřímou změnu ve využívání půdy, kterou je třeba zohlednit, aby se zamezilo 
neodůvodněné diskriminaci ostatních druhů surovin.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) vkládá se odstavec 6a, který zní:
„6a. Za účelem ochrany stávajících 
investic se až do 31. prosince 2017 emise 
spojené s nepřímou změnou ve využívání 
půdy uvedené v příloze V této směrnice 
neuvažují při výpočtu podle odstavce 1 pro 
část spotřeby biopaliv z obilovin a dalších 
plodin bohatých na škrob, cukernatých 
plodin a olejnin nebo jiných rostlin 
určených k výrobě energie a pěstovaných 
na půdě, která odpovídá výši spotřeby 
každého členského státu v roce 2010 za 
podmínky, že tato biopaliva umožní 
dosáhnout snížení emisí skleníkových 
plynů o nejméně 45 %. Členské státy 
rozhodnou o způsobech provádění této 
výjimky na úrovni zařízení na výrobu 
biopaliv na základě průměrné výroby 
těchto zařízení v letech 2010 až 2012. 
Členské státy podávají každoročně zprávu 
Komisi o těchto prováděcích opatřeních a 
o objemech biopaliv, na než se tato 
opatření vztahují.“

Or. fr
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Odůvodnění

Je vhodné chránit stávající investice a vyjmout jejich produkci ze započítávání činitele 
nepřímé změny ve využívání půdy až do roku 2017, jak se uvádí v článku 7d odst. 6 směrnice 
98/70/ES

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) vkládá se nový odstavec 6b, který zní:
„6b. Od 1. ledna 2018 až do 31. prosince 
2020 se emise spojené s nepřímou změnou 
ve využívání půdy uvedené v příloze V této 
směrnice neuvažují při výpočtu podle 
odstavce 1 pro část spotřeby biopaliv z 
obilovin a dalších plodin bohatých na 
škrob, cukernatých plodin a olejnin nebo 
jiných rostlin určených k výrobě energie a 
pěstovaných na půdě, která odpovídá výši 
spotřeby v roce 2008 za podmínky, že tato 
biopaliva umožní dosáhnout snížení emisí 
skleníkových plynů o nejméně 50 %.
Nicméně, pokud započítání emisí 
spojených s nepřímou změnou ve 
využívání půdy podle přílohy V neumožní, 
aby tyto suroviny splňovaly kritéria 
udržitelnosti podle čl. 7b odst.2, nejsou 
objemy biopaliv z nich vyrobených 
způsobilé pro získání finanční podpory 
podle čl. 17 odst. 1 písm. c) směrnice 
2009/28/ES.“

Or. fr

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje prodloužit výjimku až do roku 2020 a zároveň zabránit využívání 
veřejných prostředků na suroviny, které nepřinesou dostatečné snížení emisí skleníkových 
plynů.



PR\932900CS.doc 27/64 PE508.236v01-00

CS

Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a Článek 10a

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

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

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

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

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

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, 6 a 7, čl. 8a 
odst. 3 a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 

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

Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 33

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – písm. p

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„p) „odpadem“ se rozumí odpad ve smyslu 
definice v čl. 3 odst. 1 směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a o zrušení některých směrnic. 
Látky, jež byly záměrně modifikovány 
nebo kontaminovány, aby odpovídaly 
uvedené definici, do této kategorie 
nespadají.“

„p) „odpadem“ se rozumí jakákoli látka 
nebo předmět, jichž se jejich držitel 
zbavuje nebo má v úmyslu či je povinen se 
zbavit, ve smyslu definice v čl. 3 odst. 1 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a o zrušení některých směrnic a 
jejichž status podléhá nezávislému ověření 
a certifikaci z hlediska hierarchie způsobů 
nakládání s odpady stanovené v článku 4 
uvedené směrnice nebo srovnatelného 
programu prevence odpadů a nakládání s 
odpady. Látky, jež byly záměrně 
modifikovány nebo kontaminovány, aby 
odpovídaly uvedené definici, do této 
kategorie nespadají.“

Or. fr

Odůvodnění

Kromě definice odpadů v souladu s rámcovou směrnicí o odpadech (DCD) se musí odpady 
řídit hierarchií způsobů nakládání s odpady stanovenou v článku 4 rámcové směrnice o 
odpadech. Kromě toho jsou nezbytné nezávislé ověřování a osvědčování shody v EU i mimo ni 
zejména s ohledem na nebezpeční podvodů v souvislosti s používáním použitých kuchyňských 
olejů.
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Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„pa) „nepotravinářskými celulózovými 
vlákninami se rozumí“ energetické 
nepotravinářské plodiny pěstované na 
půdě za účelem výroby bioenergie, jako je 
miscanthus a další druhy bylin pro 
energetické účely, některé odrůdy sorgha 
a průmyslového konopí, s výjimkou druhů 
s vysokým obsahem dřeviny, jako jsou 
stromy.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. V článku 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„pb) „nepotravinářskými celulózovými 
vlákninami se rozumí“ dřevnaté 
energetické plodiny pěstované na půdě, 
jako jsou dřeviny pěstované ve 
výmladkových plantážích nebo krátkodobé 
lesní kultury.“

Or. fr
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Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1c. V článku 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„pc) „vedlejšími produkty“ se rozumí 
suroviny s tržní hodnotou nebo 
alternativním využitím a látky tvořící 
důležitou část procesu z hlediska 
ekonomické hodnoty nebo u nichž byl 
původní proces vědomě pozměněn za 
účelem výroby většího množství látky nebo 
látky v jiné kvalitě na úkor základního 
produktu“.

Or. fr

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1d. V článku 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„pd) „obnovitelnými kapalnými a 
plynnými palivy nebiologického 
původu“se rozumí plynná nebo kapalná 
paliva, jiná než biopaliva, pocházející z 
obnovitelných zdrojů energie a používaná 
v dopravě.“

Or. fr
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Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje vyjasnění statutu obnovitelných kapalných nebo plynných paliv jiného 
než biologického původů, pro něž komise navrhuje čtyřnásobné započítávání. Technologie 
„energie přenesená do plynu“ nebo „energie přenesená do kapalina“ budou v budoucnu hrát 
klíčovou úlohu pro ukončení využívání uhlíku v odvětví dopravy.

Pozměňovací návrh 38

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1e. V článku 2 se doplňuje nové písmeno, 
které zní:
„pe) „obnovitelnými palivy“ se rozumějí 
biopaliva a obnovitelná kapalná nebo 
plynná paliva jiného než biologického 
původu.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1f. V článku 2 se doplňuje nové písmeno,
které zní:
pf) „nepřímou změnou ve využívání půdy“ 
se rozumí změna ve využívání půdy mezi 
šesti kategoriemi, jež používá IPCC (lesní 
půdy, travnatého porostu, orné půdy 
mokřadů, osídlení nebo jiné půdy), k nimž 
se přiřazují jako sedmá kategorie trvalé 
plodiny zahrnující zejména víceleté 
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plodiny, jejichž stonek není obvykle 
každoročně sklízen, jako jsou rotující 
dřeviny pěstované ve výmladkových 
plantážích a palmový olej.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 40

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. fr

Odůvodnění

Omezení výroby biopaliv první generace je odůvodněné, ale je třeba při něm rozlišovat, a 
musí tedy k němu docházet zohledněním faktoru nepřímé změny ve využívání půdy při výpočtu 
snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 41

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) v písmeni b) se doplňuje nová věta, vypouští se
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která zní:
„Tato odrážka se použije, aniž je dotčen 
čl. 17 odst. 1 a čl. 3 odst. 4 písm. d);“

Or. fr

Odůvodnění

Omezení výroby biopaliv první generace je odůvodněné, ale je třeba při něm rozlišovat, a 
musí tedy k němu docházet zohledněním faktoru nepřímé změny ve využívání půdy při výpočtu 
snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 42

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

Omezení výroby biopaliv první generace je odůvodněné, ale je třeba při něm rozlišovat, a 
musí tedy k němu docházet zohledněním faktoru nepřímé změny ve využívání půdy při výpočtu 
snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 43

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

iiia) doplňuje se nové písmeno ea), které 
zní: 
„ea) Členské státy mohou částečně splnit 
cíl stanovený v odstavci 4 větším 
používáním energie vyráběné z 
obnovitelných zdrojů odpovídající 
doplňkovou částí vnitrostátním cílům 
obsaženým v jejich vnitrostátním akčním 
plánu pro obnovitelné energie 
stanoveném v souladu s článkem 4.“

Or. fr

Odůvodnění

Je zaveden mechanismus pružnosti pro členské státy, které překročí svůj celkový cíl využívání 
energie z obnovitelných zdrojů v roce 2020.

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) doplňuje se nový odstavec 4a, který 
zní:
„4a. Pro dosažení shody s cílem uvedeným 
v odstavci 4 musí členské státy snížit 
celkovou spotřebu energie v odvětví 
dopravy a zvýšit tak energetickou účinnost 
v tomto odvětví nejméně o 12 % ve 
srovnání s jejich současnými projekcemi 
celkové spotřeby energie v odvětví dopravy 
pro rok 2020.“

Or. fr

Odůvodnění

Měl by být stanoven cíl 12% zvýšení energetické účinnosti v odvětví dopravy, aby byly 
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vytvořeny synergie s opatřeními na snížení emisí CO2 vozidel a aby byly podpořeny úvahy 
členských států o dopravní politice.

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) doplňuje se nový odstavec 4b, který 
zní:
„4b. Pro dosažení shody s cílem uvedeným 
v odstavci 4 členské státy zajistí, aby podíl 
elektřiny z obnovitelných zdrojů využívaný 
v odvětví dopravy dosáhl alespoň 1,5 % 
celkové spotřeby energie v odvětví dopravy 
v roce 2020.“

Or. fr

Odůvodnění

Na podporu využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy navrhuje zpravodaj 
zavedené dílčího cíle pro elektřinu ve výši 1,5 %. Jde o realistický cíl, protože vnitrostátní 
odhady členských států počítají již s podílem 1,4 % v roce 2020.

Pozměňovací návrh 46

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V čl. 4 se vkládá nový odstavec 3a, 
který zní:
„3a. Každý členský stát zveřejní a sdělí 
Komisi nejpozději do [jednoho roku od 
vstupu této směrnice v platnost] dokument 
v podobě plánu stanovícího opatření, 
která hodlá přijmout pro dosažení shody s 
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cílem uvedeným v čl. 4 odst. 4a.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 47

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 b (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V čl. 4 se vkládá nový odstavec 3b, 
který zní:
„3b. Každý členský stát zveřejní a sdělí 
Komisi nejpozději do [jednoho roku od 
vstupu této směrnice v platnost] dokument 
v podobě plánu stanovícího opatření, 
která hodlá přijmout pro dosažení shody s 
cílem uvedeným v čl. 3 odst. 4b.

Or. fr

Pozměňovací návrh 48

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. V čl. 15 odst. 2 se čtvrtý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Záruka původu nemá žádný význam z 
hlediska dodržování čl. 3 odst. 1
členským státem. Převody záruk 
původu, samostatně nebo spolu s 
fyzickým převodem energie, nemají vliv 
na rozhodnutí členských států použít 
statistické převody, společné projekty 
nebo společné režimy podpory za účelem 
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splnění cíle či pro výpočet hrubé 
konečné spotřeby energie z 
obnovitelných zdrojů podle článku 5.“

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo možné prokázat, že obnovitelná kapalná nebo plynná paliva jiného než biologického 
původu splňují kritéria udržitelnosti, zejména využití elektřiny z obnovitelných zdrojů a 
snížení emisí skleníkových plynů, měli by mít výrobci k dispozici systém záruk původu.

Pozměňovací návrh 49

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Orientační seznam odpadů, zbytků a 
vedlejších produktů je uveden v příloze 
IXa.“

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový článek objasňuje status různých odpadů, zbytků a využitelných vedlejších 
produktů.

Pozměňovací návrh 50

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) odstavec 4 se nahrazuje tímto:
„4. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
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c) nesmí být vyrobeny ze surovin 
získaných z půdy s velkou zásobou 
uhlíku, totiž půdy, která měla v lednu 
roku 2008 či později jeden z těchto 
statusů, ať již si jej zachovala či nikoli:
a) mokřady, totiž půda pokrytá nebo 
nasycená vodou trvale nebo po 
významnou část roku, pokud nebude 
prokázáno, že získávání těchto surovin 
prospívá biologické rozmanitosti;
b) další přirozeně se obnovující lesy a 
vysazené lesy, totiž půda o rozloze větší 
než půl hektaru se stromy vyššími než 
pět metrů a porostem koruny tvořícím 
více než 10 % nebo se stromy schopnými 
dosáhnout těchto limitů in situ, s 
převahou původních nebo zanesených 
druhů, kde jsou stopy lidské činnosti jasně 
patrné, pokud nebude prokázáno, že je 
lesní plocha spravována udržitelným 
způsobem, že se vyznačuje dostatečnou 
mírou růstu odpovídající stávajícím 
požadavkům na využívání produktů lesa z 
této plochy a doplňkovému požadavku na 
využívání k cílům čl. 3 odst. 4 směrnice
2009/28/ES, aniž by byl ohrožen dobrý 
stav z hlediska ekologie a udržitelnost její 
správy;
c) vysazené lesy, tj. lesy s převahou stromů 
vzrostlých na základě cílené výsadby nebo 
osetí, pokud nebude prokázáno, že 
dotyčná lesní plocha je spravována 
udržitelným způsobem, že se vyznačuje 
dostatečnou mírou růstu odpovídající 
stávajícím požadavkům na využívání 
produktů lesa z této plochy a 
doplňkovému požadavku na využívání k 
cílům čl. 3 odst. 4, aniž by byl ohrožen 
dobrý stav z hlediska ekologie a 
udržitelnost její správy.“

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba upravit stávající kritéria udržitelnosti, aby se zabránilo zhoršování stavu lesů 
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vyplývajících z nových požadavků a současného užívání lesní biomasy k výrobě energie a k 
výrobě výrobků. Mimo jiné musí být definice lesů uvedeny do souladu s nejnovější 
mezinárodní nomenklaturou (FAO).

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) doplňuje se nový odstavec 5a, který 
zní:
„5a. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely čl. 1 písm. a), b) a c) se 
nevyrábějí ze surovin získaných z lesních 
plantáží, včetně dřevin pěstovaných ve 
výmladkových plantážích nebo 
krátkodobých lesních kultur, dokud není 
stanovena konkrétní hodnota pro 
nepřímou změnu ve využívání půdy pro
celulózové vlákniny za účelem výpočtu 
dopadu biopaliv a biokapalin na 
skleníkové plyny podle článku 19 a pokud 
nejsou stanovena konkrétní kritéria 
udržitelnosti pro využívání lesní biomasy k 
energetickým účelům, včetně biopaliv a 
biokapalin.“

Or. fr

Odůvodnění

Lesní zbytky z nové lesní výsadby (po roce 2008) by se neměly povolovat, dokud nebude do 
metody výpočtu zavedena specifická hodnota nepřímé změny ve využívání půdy a dokud 
nebudou stanovena kritéria pro dlouhodobou udržitelnost využívání lesní biomasy k 
energetickým účelům.

Pozměňovací návrh 52

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



PE508.236v01-00 40/64 PR\932900CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bc) Doplňuje se nový odstavec 5b, který 
zní:
„5b. Biopaliva a biokapaliny započítávané 
pro účely čl. 1 písm. a), b) a c) se 
nevyrábějí ze surovin získaných ze 
zemědělských zbytků, dokud není 
prokázáno, že jejich odběr nepřináší 
zhoršení zemědělských a ekosystémových 
funkcí. Množství zemědělských zbytků, 
které musí zůstat na půdě z ekologických 
důvodů se stanoví na základě 
regionálních charakteristik a případně 
biogeografických charakteristik na nižší 
než regionální úrovni se zahrnutím mimo 
jiné obsahu organických látek v půdě, 
úrodnosti půdy, zádržné kapacity vody a 
záchytu uhlíku. Tento odstavec se 
nevztahuje na suroviny pocházející ze 
zemědělských zbytků vyrobených při 
přeměně rostliny v potravinu nebo jiné 
produkty mimo místo sklizně.“

Or. fr

Odůvodnění

Zemědělské zbytky mají ekologickou i agronomickou hodnotu, poskytují živiny a brání půd 
před erozí a ztrátou biologické rozmanitosti. Přehnané odstraňování zbytků ze zemědělské 
výroby během sklizně plodin, jako slámy a stonků, může ohrozit jejich ekologickou funkci. 
Jejich využitelnost pro výrobu biopaliv se tedy liší podle regionů.

Pozměňovací návrh 53

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bd) doplňuje se nový odstavec 5c, který 
zní:
„5c. Biopaliva a biokapaliny uvažované 
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pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c) se nevyrábějí ze surovin pocházejících z 
daných pozemků, pokud nebyla 
respektována zákonná práva třetích osob 
týkající se využívání a vlastnického práva, 
včetně jejich svobodného, předběžného a 
jasného souhlasu a účasti institucí, které 
je zastupují.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 54

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V článku 18 se doplňuje nový odstavec 
9a, který zní:
„9a. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci při provádění 
článku 25b, pokud jde o stanovení 
podrobných pravidel pro nezávislé 
ověřování a osvědčování, že je dodržována 
hierarchie způsobů nakládání s odpady 
stanovená v článku 4 uvedené směrnice 
nebo srovnatelný program prevence 
odpadů a nakládání s nimi. Tyto akty v 
přenesené pravomoci se přijmou do 31. 
prosince 2015.“

Or. fr

Odůvodnění

Komise by měla stanovit podrobná pravidla pro nezávislé ověřování a osvědčování shody s 
článkem 4 rámcové směrnice o odpadech, včetně odpadů dovezených z ciziny, jako je použitý 
kuchyňský olej.



PE508.236v01-00 42/64 PR\932900CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 55

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

Změna metody výpočtu umožňující započtení faktoru nepřímé změny ve využívání půdy.
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Pozměňovací návrh 56

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) doplňuje se nový odstavec 1a, který 
zní:
„1a. Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci při provádění 
článku 25b, pokud jde o zařazení do 
přílohy V metody výpočtu emisí 
skleníkových plynů z obnovitelných 
kapalných nebo plynných paliv jiného než 
biologického původu, jež má ověřit, zda 
tato paliva splňují požadavky článku 17.
Tyto akty v přenesené pravomoci se 
přijmou do 31. prosince 2015.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 57

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení (tj. na úrovni vstupních 
surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin z 
nepotravinářských celulózových a 

„Komise je zmocněna přijímat akty v 
přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení (tj. na úrovni vstupních 
surovin), započítání emisí skleníkových 
plynů spojených s dopravou surovin, 
začlenění případných doplňkových hodnot, 
pokud by na trh byly uvedeny nové vstupní 
suroviny biopaliv, a zpracování faktorů u 
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lignocelulózových vláknin.“; vstupních surovin z nepotravinářských 
celulózových a lignocelulózových 
vláknin.“;

Or. fr

Pozměňovací návrh 58

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v odstavci 6 se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„Komise nejpozději do 31. prosince 2015 
zanese do přílohy VIII odpovídající 
hodnoty emisí spojených s nepřímými 
změnami ve využívání půdy pro suroviny z
nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin a zařadí tyto 
hodnoty do výpočtu dopadů biopaliv a 
biokapalin na skleníkový efekt, jak se 
stanoví v tomto článku.“

Or. fr

Odůvodnění

Produkce biopaliv z nepotravinářských plodin, jako jsou stromy nebo byliny, s sebou nese 
rovněž nepřímou změnu ve využívání půdy, kterou je třeba zohlednit, aby se zamezilo 
neodůvodněné diskriminaci ostatních druhů surovin.

Pozměňovací návrh 59

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) vkládá se odstavec 6a, který zní:
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„6a. Za účelem ochrany stávajících 
investic se až do 31: prosince 2017 emise 
spojené s nepřímou změnou ve využívání 
půdy uvedené v příloze VIII této směrnice 
neuvažují při výpočtu podle odstavce 1 pro 
část spotřeby biopaliv z obilovin a dalších 
plodin bohatých na škrob, cukernatých 
plodin a olejnin nebo jiných rostlin 
určených k výrobě energie a pěstovaných 
na půdě, která odpovídá výši spotřeby 
každého členského státu v roce 2010 za 
podmínky, že tato biopaliva umožní 
dosáhnout snížení emisí skleníkových 
plynů o nejméně 45 %. Členské státy 
rozhodnou o způsobech provádění této 
výjimky na úrovni zařízení na výrobu 
biopaliv na základě průměrné výroby 
těchto zařízení v letech 2010 až 2012. 
Členské státy podávají každoročně zprávu 
Komisi o těchto prováděcích opatřeních a 
o objemech biopaliv, na než se vztahují.“

Or. fr

Odůvodnění

Je vhodné chránit stávající investice a vyjmout jejich produkci ze započítávání faktoru 
nepřímé změny ve využívání půdy až do roku 2017, jak se uvádí v článku 19 odst. 6 směrnice 
2009/28/ES.

Pozměňovací návrh 60

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cc) vkládá se nový odstavec 6b, který zní:
„6b. Od 1. ledna 2018 až do 31. prosince 
2020 se emise spojené s nepřímou změnou 
ve využívání půdy uvedené v příloze VIII 
této směrnice neuvažují při výpočtu podle 
odstavce 1 pro část spotřeby biopaliv z 
obilovin a dalších plodin bohatých na 
škrob, cukernatých plodin a olejnin nebo 



PE508.236v01-00 46/64 PR\932900CS.doc

CS

jiných rostlin určených k výrobě energie a 
pěstovaných na půdě, která odpovídá výši 
spotřeby v roce 2008 za podmínky, že tato 
biopaliva umožní dosáhnout snížení emisí 
skleníkových plynů o nejméně 50 %.
Nicméně, pokud započítání emisí 
spojených s nepřímou změnou ve 
využívání půdy podle přílohy VIII 
neumožní, aby tyto suroviny splňovaly 
kritéria udržitelnosti podle čl. 17 odst.2 
této směrnice, nejsou objemy biopaliv z 
nich vyrobených způsobilé pro získání 
finanční podpory podle čl. 17 odst. 1 písm. 
c).“

Or. fr

Odůvodnění

Zpravodaj navrhuje prodloužit výjimku až do roku 2020 a zároveň zabránit využívání 
veřejných prostředků na suroviny, které nepřinesou dostatečné snížení emisí skleníkových 
plynů.

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 23 – odst. 23 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9a. V článku 23 se vkládá nový odstavec 
8a, který zní:
„8a. Komise nejpozději do 31. prosince 
2015 předloží zprávu o kladných a 
záporných environmentálních a 
hospodářských dopadech biopaliv 
vyrobených z odpadů, zbytků, vedlejších 
produktů nebo vstupních surovin 
nevyužívajících půdu. Zkoumané dopady 
na životní prostředí zahrnou zejména 
emise skleníkových plynů, biologickou 
rozmanitost, vodu a úrodnost půd. Je 
nutno rovněž započítat možné přínosy 
těchto vstupních surovin pro jiná použití, 
zejména pro výrobu výrobků. Zkoumané 
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hospodářské dopady zahrnují výrobní 
náklady, náklady spojené s možností 
použití těchto surovin k jiným účelům i 
návratnost energetické investice získané 
používáním těchto surovin na výrobu 
moderních biopaliv a biokapalin po celou 
dobu jejich životního cyklu.“

Or. fr

Odůvodnění

Pro zajištění co nejvyšší viditelnosti pro investory je nezbytné co nejdříve posoudit dostupnost 
a udržitelnost využívání těchto surovin určených k výrobě moderních biopaliv. 

Pozměňovací návrh 62

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 25b Článek 25b

Výkon přenesené pravomoci Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.

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

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 4 písm. d), 
čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, v čl. 18 odst. 9a a v čl. 19 
odst. 1a, 5, 6 a 7 je svěřena Komisi na 
dobu neurčitou od [data vstupu této 
směrnice v platnost].

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

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 3 odst. 
4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. 
c) třetím pododstavci, čl. 18 odst. 9a a v čl. 
19 odst. 1a, 5, 6 a 7 kdykoli zrušit. 
Rozhodnutím o zrušení se ukončuje 
přenesení pravomoci v něm blíže určené. 
Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho zveřejnění v Úředním 
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dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.

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

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 3 odst. 4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 
odst. 3 písm. c) třetím pododstavci, čl. 18 
odst. 9a nebo v čl. 19 odst. 1a, 5, 6 a 7 
vstoupí v platnost, pouze pokud proti němu 
Evropský parlament nebo Rada nevysloví 
námitky ve lhůtě dvou měsíců ode dne, kdy 
jim byl tento akt oznámen, nebo pokud 
Evropský parlament i Rada před uplynutím 
této lhůty informují Komisi o tom, že 
námitky nevysloví. Z podnětu Evropského 
parlamentu nebo Rady se tato lhůta 
prodlouží o dva měsíce.“

Or. fr

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

plodin podle čl. 3 odst. 4 písm. d) směrnice 
2009/28/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 64

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 
nepřímými 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 = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
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zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením 
a náhradou uhlíku;
eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného 
zařízení se neberou v úvahu.“

Or. fr

Odůvodnění

Změna metodiky výpočtu umožňující započtení faktoru nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 65

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 využíváni půdy eiluc se počítají podle 
přílohy V.“ 

Or. fr

Odůvodnění

Změna metodiky výpočtu umožňující započítání faktoru nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – písm. b b (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IV – část C – bod 19 b (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) doplňuje se nový bod, který zní:
„19b. Emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin (eec), přímých změn ve 
využívání půdy (el), 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. fr

Pozměňovací návrh 67

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Je odůvodněné nepřidělovat faktor nepřímé změny ve využívání půdy produkcím vedoucím k 
přímé změně ve využívání půdy, ale je vhodné upřesnit, že přímé a nepřímé změny ve 
využívání půdy se nikoli nutně vzájemně vylučují ve všech případech.
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Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Příloha I – bod 2 a (nový)
Směrnice 98/70/ES
Příloha V a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a) Doplňuje se nová příloha Va, která 
zní:
„Příloha Va
Odpady, zbytky a vedlejší produkty
A. Orientační seznam zemědělských 
zbytků
a) sláma;
b) kukuřičné stonky, plevy (obálky) a 
klasy;
c) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
d) pokrutiny, zejména sójové nebo 
řepkové pokrutiny;
e) matoliny a kaly z hroznů, oliv nebo 
dalších plodů;
f) bagasa;
g) ořechové skořápky;
B. Orientační seznam odpadů z lesní těžby
a) koruny;
b) větve;
c) pařezy;
d) listí;
e) piliny;
f) třísky a odřezky;
g) celulóza.
C. Orientační seznam zbytků z odvětví 
akvakultury a rybolovu
a) chaluhy a jiné řasy;
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b) rybí šupiny, vnitřnosti a odpady.
D. Orientační seznam zbytků ve 
zpracovatelském průmyslu
a) surový glycerin;
b) dehet z tálového oleje;
c) živočišné tuky zařazené do kategorie 1 a 
2 podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 
2002 o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živočišného původu, 
které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
E. Orientační seznam odpadů
a) použitý kuchyňský olej;
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;
c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
F. Orientační seznam odpadů a zbytků 
považovaných za vedlejší produkty
a) zemědělské zbytky;
b) odpady z lesnictví;
c) živočišné tuky zařazené do kategorie 3 
podle nařízení (ES) č. 1774/2002;
d) chlévská mrva,
e) surový glycerin.“

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový článek objasňuje status různých odpadů, zbytků a vedlejších produktů využitelných 
pro výrobu moderních biopaliv.
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Pozměňovací návrh 69

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 
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 = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením 
a náhradou uhlíku;
eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.
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Emise z výroby strojního a jiného 
zařízení se neberou v úvahu.“

Or. fr

Odůvodnění

Změna metodiky výpočtu umožňující započítat faktor nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 70

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 nový bod, které zní:
„19a. Emise vyplývající z nepřímých změn 
ve využívání půdy eiluc se počítají podle 
přílohy VIII.“ 

Or. fr

Odůvodnění

Změna metodiky výpočtu umožňující započítat faktor nepřímé změny ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 71

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 72

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Je odůvodněné nepřidělovat faktor nepřímé změny ve využívání půdy produkcím vedoucím k 
přímé změně ve využívání půdy, ale je vhodné upřesnit, že přímé a nepřímé změny ve 
využívání půdy se nikoli nutně vzájemně vylučují ve všech případech.

Pozměňovací návrh 73

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
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Or. fr

Odůvodnění

Není vhodné podporovat používání vedlejších produktů vzniklých při výrobě palmového oleje.

Pozměňovací návrh 74

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. fr

Odůvodnění

Není vhodné podporovat využívání vedlejších produktů přímo z lesní výroby, dokud nejsou k 
dispozici příslušná kritéria udržitelnosti. 

Pozměňovací návrh 75

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 a
dřeva k výrobě papírenské celulózy.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu se zásadou kaskádovitého využívání není vhodné podporovat používání dřeva 
určeného k výrobě papírenské celulózy .
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Pozměňovací návrh 76

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

da) piliny a třísky.

Or. fr

Odůvodnění

Pro piliny a třísky se použije násobek 2, a nikoli 4.

Pozměňovací návrh 77

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
Odpady, zbytky a vedlejší produkty
A. Orientační seznam zemědělských 
zbytků
a) sláma;
b) kukuřičné stonky, plevy (obálky) a 
klasy;
c) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;
d) pokrutiny, zejména sójové nebo 
řepkové pokrutiny,
e) matoliny a kaly z hroznů, oliv nebo 
dalších plodů;
f) bagasa;
g) ořechové skořápky;
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B. Orientační seznam zbytků z lesnictví
a) koruny;
b) větve;
c) pařezy;
d) listí;
e) piliny;
f) třísky a odřezky;
g) celulóza.
C. Orientační seznam zbytků z odvětví 
akvakultury a rybolovu
a) chaluhy a jiné řasy;
b) rybí šupiny, vnitřnosti a odpady.
D. Orientační seznam zbytků ve 
zpracovatelském průmyslu
a) surový glycerin;
b) dehet z tálového oleje;
c) živočišné tuky zařazené do kategorie 1 a 
2 podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 1774/2002 ze dne 3. října 
2002 o hygienických pravidlech pro 
vedlejší produkty živočišného původu, 
které nejsou určeny pro lidskou spotřebu.
E. Orientační seznam odpadů
a) použitý kuchyňský olej;
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;
c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
F. Orientační seznam odpadů a zbytků 
považovaných za vedlejší produkty
a) zemědělské zbytky;
b) odpady z lesní těžby,
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c) živočišné tuky zařazené do kategorie 3 
podle nařízení (ES) č. 1774/2002;
d) chlévská mrva,
e) surový glycerin.“

Or. fr

Odůvodnění

Tento nový článek objasňuje statut různých odpadů, zbytků a vedlejších produktů využitelných 
pro výrobu moderních biopaliv.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Směrnice o obnovitelných energiích stanoví pro rok 2020 cíl 20% podílu energie z 
obnovitelných zdrojů v celkové spotřebě energie EU a z toho 10% podíl tohoto druhu energie 
v dopravě. Směrnicí o jakosti paliv byl zároveň zaveden závazný cíl snížit do roku o 6 % 
intenzitu skleníkových plynů z paliv používaných v silniční dopravě a nesilničních pojízdných 
strojích.

Pokud jde o příspěvek biopoaliv k uskutečnění těchto cílů, obě tyto směrnice stanoví kritéria 
udržitelnosti obsahující minimální úrovně snížení emisí skleníkových plynů a již od počátku 
počítají s nutností započítat nepřímé změny ve využívání půdy. V roce 2008 se Parlament 
jasně vyslovil pro začlenění faktoru nepřímé změny ve využívání půdy do výpočtu snížení 
emisí skleníkových plynů pro biopaliva. Na základě jednání s Radou se tento bod přeměnil v 
konečné znění a Komise obdržela mandát pro vyvinutí metodiky umožňující započítání 
nepřímé změny ve využívání půdy.

Jev nepřímé změny ve využívání půdy nelze pozorovat přímo, je tedy nutné využití modelů, 
aby bylo možné zjistit jeho rozsah. Různé modely poskytují odlišné výsledky v závislosti na 
studovaných hypotézách, ale všechny studie prokazují, že jev nepřímé změny ve využívání 
půdy skutečně existuje a že se jeho rozsah liší podle použitých vstupních surovin a že tyto 
změny mohou anulovat značnou část snížení emisí skleníkových plynů spojených biopalivy a 
biokapalinami. Všechny studie zejména ukazují, že nepřímá změna ve využívání půdy se 
významněji projevuje pro vstupní suroviny používané pro produkci biopaliv než pro vstupní 
suroviny pro výrobu etanolu.

Výsledky jednotlivých studií již ze samé své podstaty neposkytnou nikdy dokonalý obraz 
skutečnosti, protože se jedná o vytváření modelů. Je třeba zdůraznit, že studie IFPRI na níž 
jsou založeny údaje, jež dodala Komise, uvádí nejnižší hodnoty nepřímé změny ve využívání 
půdy ve srovnání s ostatními studiemi, zejména z důvodu svých hypotéz o zvýšení 
produktivity v zemědělství, které je třeba považovat za velmi optimistické. Model MIRAGE, 
který používá IFPRI, poskytuje nejnižší střední hodnotu faktoru přímých a nepřímých změn 
ve využívání půdy (38,4 gCO2 eq/MJ biopaliva), přičemž nevyšší hodnota je 107. Studie 
ADEME-INRA (Kritický přehled studií hodnotících dopad nepřímých změn ve využívání půdy 
na environmentální bilanci biopaliv), vydaná v roce 2012, zkompilovala 49 studií na toto 
téma a vytvořila meta-model, která stanovil průměrnou hodnotu faktoru nepřímé změny ve 
využívání půdy na 72 gCO2 eq/MJ.

Evropská poptávka po biopalivech navíc vedla k dalšímu tlaku na ceny potravin, což může 
vést k nižší dostupnosti potravin pro určité skupiny obyvatelstva.

Konečně je nutné brát v úvahu investice vynaložené podniky na výrobu biopaliv první 
generace, s cílem zajisti jejich návratnost a zachování zaměstnanosti a fungování těchto 
podniků.

NÁVRH KOMISE
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Komise uznává reálnost jevu nepřímé změny ve využívání půdy, ale namísto zařazení faktoru 
nepřímé změny ve využívání půdy do výpočtu snížení emisí skleníkových plynů navrhuje 
strop ve výši 5 % pro biopaliva vyráběná z potravinářských plodin. Tento strop je třeba uvítat, 
má však jeden významný nedostatek: nijak nerozlišuje mezi biopalivy s významným faktorem 
nepřímé změny ve využívání půdy a biopalivy, která poskytují lepší výsledky. Pro směrnici o 
jakosti paliv navrhuje Komise pouze podávání zpráv o emisích spojených s nepřímou změnou 
ve využívání půdy namísto jejich započítání do dosahování cíle snížení emisí skleníkových 
plynů o 6 %.

Komise navrhuje rovněž urychlit přechod k moderním biopalivům z odpadů a zbytků, pro něž 
se změna ve využívání půdy považuje za nulovou. Z tímto účelem navrhuje seznam vstupních 
surovin, které lze započítat dvakrát nebo čtyřikrát a jež by měly představovat dodatečnou 
pobídku pro nutné investice.

Konečně Komise navrhuje uspíšit minimální výši snížení emisí skleníkových plynů vztahující 
se na výrobu biopaliv v nových zařízeních na 1. července 2014 namísto 1. ledna 2018.

NÁVRH ZPRAVODAJE

Zpravodaj se domnívá, že nezapočítání jevu nepřímé změny ve využívání půdy není slučitelné 
s cíli Evropské unie v boji proti změně klimatu. Politika zaměřená na snížení emisí 
skleníkových plynů by neměla být založena na chybném účetnictví a neměla by podporovat 
praktiky, které ve skutečnosti emise skleníkových plynů zvyšují. Principiálně je zásadně 
důležité mít k dispozici správné započítání emisí skleníkových plynů. Je vhodné začlenit 
emise spojené s nepřímou změnou ve využívání půdy do kritérií udržitelnosti a zavést povinné 
započítání emisí skleníkových plynů spojených se změnami v zásobách uhlíku na daných 
pozemcích vyplývajících z nepřímých změn ve využívání půdy. 

Vědecké základy výpočtu dopadu nepřímé změny ve využívání půdy jsou natolik kvalitní, že 
je možné je začlenit do právních předpisů. Obvyklá nejistota vyplývající z používání modelů 
by neměla být využívána jako výmluva pro popírání tohoto problému a pro nečinnost.

Začlenění činitele nepřímé změny ve využívání půdy má přitom výhodu v tom, že umožňuje 
nepřistupovat ke všem biopalivům bez rozlišování, ale má naopak podporovat výrobu 
biopaliv s nízkým faktorem nepřímé změny ve využívání půdy.

Stejně jako u návrhu Komise budou biopaliva pěstovaná na nových předtím neobdělávaných 
plochách (jako jsou ostatní plochy a neplodná půda) z hlediska faktoru nepřímé změny ve 
využívání půdy spojeny s nulovými emisemi.

Je vhodné rovněž přidělit v budoucnu faktor nepřímé změny ve využívání půdy energetickým 
plodinám k nepotravinářským účelům, protože rovněž vedou k přímé nebo nepřímě změně ve 
využívání půdy.

Na ochranu investic vynaložených na výrobu biopaliv první generace a pracovních míst s ní 
spojených je nicméně vhodné vyjmout ze započítání faktoru nepřímé změny ve využívání 
půdy objem produkce ekvivalentní výši produkce z roku 2012, což by bylo ekvivalentní 
přibližně úrovni 5% cíle, z toho 80% pro bionaftu. Zpravodaj rovněž navrhuje poskytnout 
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tomuto odvětví delší čas až do roku 2020 (namísto původně stanového roku 2017), a to na 
základě úrovní produkce z roku 2008.

Panuje shoda ohledně toto, že je třeba urychlit přechod na moderní biopaliva, a je to i jedním 
z cílů tohoto návrhu. Je nezbytné dát tomuto odvětví jasné znamení, že se Evropská unie 
orientuje na moderní biopaliva, aby na ně mohli investoři zaměřit své dlouhodobé investice. Z 
tohoto důvodu s vícenásobným započítáváním, které navrhuje Komise souhlasí četné 
zúčastněné strany.

Je však především nutné neopakovat chyby, které nastaly u první generace biopaliv. Prozatím 
totiž nemáme k dispozici dostatek důvěryhodných údajů o dostupnosti surovin pro výrobu 
biopaliv druhé generace, o jejich udržitelnosti a o využívání těchto surovin k dalším účelům. 
Je rovněž nezbytné nevytvářet rozpory mezi využíváním biopaliv a evropskou politikou v 
oblasti odpadů. Z tohoto důvodu navrhuje zpravodaj zařazení nové přílohy X. Obecně je 
vhodné vyvinout opatření na zamezení chybám a kritéria udržitelnosti pro moderní biopaliva s 
cílem zabránit negativním hospodářským a environmentálním důsledkům.

Zvláštní pozornost vyžaduje využívání lesní biomasy. Nedávné vědecké údaje zpochybňují 
snížení emisí skleníkových plynů získané využíváním dřeva v energetice (Technická zpráva 
střediska všeobecného výzkumu EU, Carbon accounting of forest bioenergy, 2013). Pokud 
chybí kritéria udržitelnosti pro pevnou biomasu, nemělo by se uvažovat o podpoře přeměny 
půdy na lesní plantáže pro odvětví energetiky. Využívání dřeva na výrobu biopaliv by mělo 
být odůvodněné pouze v oblastech s dostatečným růstem lesa, který vyhovuje stávajícím 
požadavkům i dodatečné poptávce, aniž by tím byla narušena udržitelná správa lesa.

Za účelem podpory používání elektřiny z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy navrhuje 
zpravodaj zavedení dílčího cíle ve výši 1, 5 % pro elektrickou energii. Jde o realistický cíl, 
protože vnitrostátní odhady členských států již počítají s výší 1,4 % v roce 2020.

Zpravodaj navrhuje rovněž vyjasnění statutu obnovitelných kapalných nebo plynných paliv 
jiného než biologického původů, pro něž Komise navrhuje čtyřnásobné započítávání.
Technologie „energie přenesená do plynu“ nebo „energie přenesená do kapaliny“ budou v 
budoucnu hrát klíčovou úlohu pro ukončení využívání uhlíku v odvětví dopravy.

Pro zvýšení vzájemného působení s opatřeními na snížení emisí CO2 u vozidel by měl být 
stanoven cíl 12 % pro zvýšení energetické účinnosti v odvětví dopravy, a je třeba podpořit 
úvahy o dopravní politice uvnitř členských států.

Konečně, aby mohli dodavatelé paliv snáze dosáhnout cíle snížení emisí skleníkových plynů o 
6 %, jak je uvedeno ve směrnici 98/70/ES o kvalitě paliv, navrhuje zpravodaj odložit tento cíl 
na rok 2025 (namísto 2020).

Zpravodaj se domnívá, že změny navržené ke znění Komise umožní dosáhnout cíle 10% 
podílu obnovitelných energií v dopravě v roce 2020, aniž by tím byla ohrožena integrita 
evropské politiky boje proti změně klimatu nebo cíle na snížení emisí skleníkových plynů.
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Zpravodaj anebo jeho spolupracovníci se při přípravě tohoto návrhu zprávy setkali se zástupci 
následujících zúčastněných stran:

Ethanol Europe, Neste Oil, Copa-Cogeca, stálé zastoupení ve Francii, Confederation of 
European Paper Indutries (CEPI), Transport & Environment (T&E) - European 
Environmental Bureau (EEB) - Birdlife, Oxfam - Peuples Solidaires - Réseau Action Climat 
(RAC), Association générale des producteurs de maïs (AGPM) - Association générale des 
producteurs de blé (AGPB) - Confédération Générale des Planteurs de Betteraves (CGB), 
Sofiproteol, European Biodiesel Board (EBB), stálé zastoupení Velké Británie, Greenpeace, 
TOTAL, velvyslanectví Kanady, velvyslanectví Brazílie, stálé zastoupení Švédska, ePure, 
IFPRI, Evropský hospodářský a sociální výbor, Action Aid, Exxon Mobil, stálé zastoupení 
Irska, UPM, Client Earth, Carlyle/Ensus, Novozymes, UNICA, DONG Danish Energy 
Association, European Panel Federation (EPF) - European Confederation of Woodworking 
Industries (CEI-Bois), Pangea African Bioenergy Association, Scania, WWF, Food Drink 
Europe, Südzucker, Renault-PSA-Renault Trucks, Shell, European Biomass Association 
(AEBIOM), st1 1st Biofuel, Evropská rada federací v chemickém průmyslu (CEFIC), 
Pannonia Ethanol, Arizona Chemical, stálé zastoupení Dánska, Hart Energy, Carbon 
Recycling International, Solvay, Preem, Europia, Lyondell, Boeing, Confederation of the 
French Pulp, Paper and Broad (COPACEL), GECAM


