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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Evropský parlament uznává, že v boji proti změně klimatu a při omezování závislosti EU na 
vnějších zdrojích energie je důležité prosazovat využívání energie z obnovitelných zdrojů. 
O dosažení těchto cílů usilují směrnice 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie 
a směrnice 98/70/ES o jakosti paliv, a to tím, že stanoví cíle v otázce energie z obnovitelných 
zdrojů, v jejichž důsledku vzniká dodatečná poptávka po biopalivech. Existuje zde ovšem 
riziko, že hlavní záměr těchto dvou směrnic bude ohrožen dopadem nepřímé změny ve 
využívání půdy, který může negovat úspory emisí skleníkových plynů jednotlivých biopaliv 
oproti fosilním palivům, jež nahrazují.
Toto stanovisko jednak potvrzuje, že je nutné počítat s dopady nepřímé změny ve využívání 
půdy, aby bylo zajištěno skutečné snížení emisí skleníkových plynů, a zároveň i prosazovat 
spotřebu moderních biopaliv, s nimiž nejsou spojeny žádné dopady nepřímé změny ve 
využívání půdy, a jednak usiluje o ochranu investic, které výrobní odvětví Unie vložilo do 
konvenčních biopaliv v rámci pobídek ze strany EU.
Stanovisko přezkoumává cíle v oblasti konvenčních a moderních biopaliv, které mají být 
podle návrhu Komise splněny do 31. prosince 2020.
Navrhuje se zvýšit podíl obnovitelných biopaliv na 10% cíli pro spotřebu energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě v roce 2020 v každém členském státě z 5 % na přibližně 
6,5 %, přičemž zbývající 3,5 % by měla ponechána pro moderní biopaliva a elektřinu 
z obnovitelných zdrojů. Tyto údaje přihlíží k výrobní kapacitě konvenčních biopaliv v Unii, 
která je naplánována do roku 2020, a zohledňují i nutnost chránit stávající investice do 
daného odvětví, zejména pak v souvislosti s vysokou nezaměstnaností a hospodářskou krizí, 
jimž aktuálně čelíme; přihlíží rovněž k velmi omezené stávající výrobní kapacitě odvětví Unie 
v oblasti moderních biopaliv – toto odvětví totiž ve skutečnosti nemůže dosáhnout cíle 
navrhovaného Komisí, tj. 5 %.
Stanovením dílčí kvóty pro etanol mimo konečnou spotřebu konvenčních biopaliv návrh 
rovněž uznává, že environmentální účinnost u etanolu je vyšší než u bionafty. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro mezinárodní obchod vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Právní východisko 1 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S ohledem na Smlouvu o Evropské unii 
(SEU), a zejména na článek 21 této 
smlouvy, a s ohledem na Smlouvu 
o fungování Evropské unie (SFEU), 
a zejména na článek 208 této smlouvy ve 
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vztahu k článku 17 směrnice 2009/28/ES 
a článku 7b směrnice 98/70/ES,

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv. 
Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů a řas, zajišťují vysoké 
úspory skleníkových plynů při malém 
riziku způsobení nepřímé změny ve 
využívání půdy a neucházejí se přímo o 
zemědělskou půdu určenou pro trhy s 
potravinami a krmivy. Proto je třeba 
povzbudit větší výrobu těchto moderních 
biopaliv, neboť ta nejsou v současné době 
komerčně dostupná ve velkých 
množstvích, částečně v důsledku soutěže o 
veřejné subvence s etablovanými 
technologiemi výroby biopaliv z 
potravinářských plodin. Další pobídky by 
měly být zajištěny zvýšením podílu 
moderních biopaliv na cíli pro dopravu 
stanoveném ve směrnici 2009/28/ES oproti 
biopalivům konvenčním, a to zavedením 
zvláštního cíle pro moderní biopaliva v 
dopravě ve výši minimálně 2,5 %. V této 
souvislosti by se měla podporovat pouze 
biopaliva s vysokými celkovými úsporami 
skleníkových plynů jakožto součást 
politického rámce pro energii 
z obnovitelných zdrojů po roce 2020.

Odůvodnění

Cíl 2,5 % u moderních biopaliv v rámci celkového 10% cíle pro spotřebu energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě představuje prahovou hodnotu, jíž může výrobní odvětví 
Unie reálně dosáhnout. Výrobní odvětví Unie totiž bude moderní biopaliva uvádět na trh 
nejdříve v roce 2019.
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Investice výrobního odvětví Unie do konvenčních biopaliv navíc musí být chráněny. Výrobní 
kapacita Unie v současné době přesahuje 5 % a zohledňovány musí být i dovozy. 

Pozměňovací návrh 3

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 
a biokapaliny.

Pozměňovací návrh 4

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Výroba a dovoz biopaliv v Evropské 
unii by neměly přispívat k odlesňování a 
nedostatečnému zajištění potravin v 
producentských zemích.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Komise by měla přijmout náležitá 
opatření, aby zajistila spravedlivou 
hospodářskou soutěž ze strany vývozců 
biopaliv ze třetích zemí do Unie, a to 
v souladu s předpisy Unie o nástrojích na 
ochranu obchodu.

Odůvodnění

Trh s biopalivy je předmětem nekalých praktik, kterých se dopouštějí třetí země (např. dne 
18. února 2013 uložila EU antidumpingová cla na dovozy bioetanolu z USA a dne 29. srpna 
2012 zahájila Komise antidumpingové šetření týkající se dovozů bionafty z Argentiny a 
Indonésie). Je proto důležité zdůraznit, že na trhu s biopalivy musí být zajištěna spravedlivá 
hospodářská soutěž.

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 
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 

(9) Pro přípravu přechodu na moderní a 
udržitelná biopaliva a minimalizaci 
celkových dopadů nepřímé změny ve 
využívání půdy v období do roku 2020 je 
třeba omezit množství biopaliv a 
biokapalin získávaných z potravinářských 
plodin uvedených v části A přílohy VIII 
směrnice 2009/28/ES a části A přílohy V 
směrnice 98/70/ES, jež lze započítat do 
cílů stanovených v těchto směrnicích.
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 nebo které mohou v souladu 
s touto směrnicí získat prostředky 
z veřejných zdrojů, by se měl omezit na 
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spotřebovaných v roce 2011. podíl těchto biopaliv a biokapalin 
spotřebovaných v roce 2011. Do těchto 
cílů se započítávají také biopaliva 
a biokapaliny dovezené ze třetích zemí. Z 
téhož důvodu je vhodné zavést stejný 
přístup také pro moderní biopaliva, aby 
nedošlo k nerovnému přístupu 
k biopalivům a biokapalinám ze surovin 
s podobnými dopady.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vzhledem k tomu, že etanol 
významně přispívá k plnění cíle v oblasti 
snižování emisí skleníkových plynů, 
zejména v silniční dopravě, měl by pro něj 
být stanoven zvláštní cíl ve výši alespoň 
30 % z celkové spotřeby konvenčních 
biopaliv.

Odůvodnění

Nové vědecké poznatky potvrzují, že etanol značně přispívá ke snižování emisí uhlíku 
v silniční dopravě. Aby se tedy zamezilo situaci, kdy je celý podíl konvenčních biopaliv tvořen 
především bionaftou, musí být stanovena zvláštní dílčí kvóta pro etanol.

Pozměňovací návrh 8

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 

(10) 6,5% limit stanovený v čl. 3 odst. 4 
písm. d) umožňuje členským státům, aby 
splnily celkový 10% cíl, aniž by byl 
ohrožen plný přístup na trh pro biopaliva 
vyráběná zařízeními, jež budou v provozu 
před koncem roku 2013. Novelizační 
směrnicí tudíž zůstávají nedotčena 
legitimní očekávání provozovatelů těchto 
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koncem roku 2013. Novelizační směrnicí 
tudíž zůstávají nedotčena legitimní 
očekávání provozovatelů těchto zařízení.

zařízení.

Odůvodnění

6,5% limit pro konvenční biopaliva neohrožuje přístup na trh pro biopaliva vyráběná 
zařízeními, jež budou v provozu před koncem roku 2013. 

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11c) Využívání půdy pro pěstování 
vstupních surovin pro biopaliva nesmí 
vést k přesídlování místních a původních 
komunit. Je tedy potřeba zavést zvláštní 
opatření na ochranu půdy.

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(12) Komise by měla zrevidovat metodu 
pro odhad emisních faktorů změny ve 
využívání půdy v příloze VIII směrnice 
2009/28/ES a příloze V směrnice 
98/70/ES, pokud jde o přizpůsobení 
vědeckému a technickému pokroku. Za 
tímto účelem, a pokud to bude zaručeno na 
základě nejnovějších dostupných důkazů 
vycházejících z nejspolehlivějšího 
vědeckého modelu, by měla Komise 
Evropskému parlamentu a Radě předložit 
legislativní návrhy, v případě, že by 
zvažovala možnost zrevidovat faktory 
nepřímé změny ve využívání půdy u 
navržených skupin plodin, jakož i možnost 
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zavedení faktorů na dalších úrovních 
rozložení a včetně dalších hodnot, pokud 
by měly být na trh uvedeny nové vstupní 
suroviny biopaliv.

Odůvodnění

Je zásadní, aby byl pro výpočet hodnot nepřímé změny ve využívání půdy používán 
nejspolehlivější vědecký model.

Pozměňovací návrh 11

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V článku 7b se doplňuje odstavec 5a, 
který zní:
„5a. Biopaliva zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmějí být vyrobena 
ze surovin pocházejících ze zemědělských 
zbytků, pokud není prokázáno, že se tím 
nepřispívá ke zhoršení stavu zemědělské 
půdy a fungování ekosystému. Objem 
zemědělských zbytků, které musí zůstat na 
půdě z ekologických důvodů, se stanoví na 
základě místních biogeografických 
charakteristik se zahrnutím mimo jiné 
obsahu organických látek v půdě, 
úrodnosti půdy, schopnosti půdy zadržovat 
vodu a pohlcovat uhlík. Tento odstavec se 
nevztahuje na suroviny pocházející ze 
zemědělských zbytků vyrobených při 
přeměně plodiny v potravinu nebo jiné 
produkty mimo místo sklizně.“

Odůvodnění

Vkládá se nový pododstavec.
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Pozměňovací návrh 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) V článku 7b se doplňuje odstavec 5b, 
který zní:
„5b. Biopaliva zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmějí být vyrobena 
ze surovin pocházejících z pozemků, 
jejichž vlastnictví je diskutabilní nebo 
porušuje práva třetích stran, především 
místních komunit, týkající se vlastnictví a 
využívání půdy. Před zahájením produkce 
či sklizně surovin musí být příslušnými 
třetími stranami udělen předchozí 
svobodný a informovaný souhlas. Do 
udělení předchozího svobodného a 
informovaného souhlasu jsou zapojeny 
příslušné třetí strany nebo jimi uznaní 
zástupci.“

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový) – písm. a a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 c – odst. 3 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Článek 7c se mění takto:
aa) V odstavci 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„1. Členské státy přijmou opatření s 
cílem zajistit, aby hospodářské subjekty 
předkládaly spolehlivé informace a [...] 
zpřístupňovaly členským státům  údaje, 
na kterých jsou tyto informace založeny.
Členské státy od hospodářských 
subjektů vyžadují, aby zajistily 
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přiměřenou úroveň nezávislého auditu 
informací, které předkládají, a 
provedení tohoto auditu doložily.
Auditem se ověřuje, zda jsou systémy 
používané hospodářskými subjekty 
přesné, spolehlivé a zabezpečené proti 
podvodu. Také se hodnotí četnost a 
metodika odebírání vzorku a obsáhlost 
údajů.“

Pozměňovací návrh 14

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ab) V odstavci 3 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Komise vypracuje poradním postupem 
podle čl. 11 odst. 3 seznam příslušných 
informací uvedených v prvních dvou 
pododstavcích. Usiluje o zajištění co 
nejvyššího možného souladu se 
základními povinnostmi uvedenými v 
tomto odstavci a zároveň o maximální 
snížení nadměrné administrativní zátěže 
kladené především na menší 
provozovatele.“

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 a (nový) – písm. a c (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 c – odst. 3 – pododstavec 5 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ac) V odstavci 3 se pátý pododstavec 
nahrazuje tímto:
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„Členské státy předloží informace 
uvedené v prvním pododstavci tohoto 
odstavce, včetně zpráv vypracovaných 
nezávislými auditory, v souhrnné podobě 
Komisi. Komise tyto informace zveřejní 
v rámci platformy pro transparentnost 
podle článku 24 směrnice 2009/28/ES 
[...].“

Pozměňovací návrh 16

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ad) V odstavci 4 se první pododstavec 
nahrazuje tímto: 
„1. EU usiluje o uzavření dvoustranných 
nebo mnohostranných dohod s třetími 
zeměmi, které obsahují povinné závazky 
týkající se ustanovení o kritériích 
udržitelnosti odpovídajících kritériím
podle této směrnice. Takové dohody by 
také měly stanovit pravidla zajišťující, že 
celní postupy třetích zemí nepovedou 
k podvodům v souvislosti s dovozem a 
vývozem biopaliv a biokapalin, i 
ustanovení o usnadnění obchodu.  EU by 
měla rovněž usilovat o uzavření dohod se 
třetími zeměmi, které tyto země zaváží 
k ratifikaci a prosazování úmluv 
Mezinárodní organizace práce 
a vícestranných environmentálních dohod 
podle čl. 7b odst. 7. Pokud EU uzavře
dohody, které obsahují povinné závazky 
týkající se ustanovení, jejichž obsah 
souvisí s kritérii udržitelnosti uvedenými 
v čl. 7b odst. 2 až 5, může Komise 
rozhodnout, že tyto dohody prokazují, že 
biopaliva a biokapaliny vyrobené ze 
surovin vypěstovaných v těchto zemích 
splňují daná kritéria udržitelnosti. Při 
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uzavírání těchto dohod je třeba brát 
náležitě v úvahu přijatá opatření na 
ochranu oblastí poskytujících základní 
služby ekosystému v kritických situacích 
(například ochranu vodního koryta a 
regulaci eroze), na ochranu půdy, vody a 
ovzduší, pro nepřímé změny ve 
využívání půdy, k obnově znehodnocené 
půdy a k zamezení nadměrné spotřeby 
vody v oblastech, kde je vody 
nedostatek, a otázky uvedené v čl. 7b 
odst. 7 druhém pododstavci.“

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ae) V článku 7c se doplňuje odstavec 9a, 
který zní:
„9a. Komise předloží do tří let [od vstupu 
této směrnice v platnost] Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu, v níž 
přezkoumá fungování nepovinných 
režimů, pro něž bylo přijato rozhodnutí 
podle odstavce 4, a určí osvědčené 
postupy. Zpráva se opírá o nejlepší 
dostupné informace, včetně konzultací se 
zúčastněnými stranami, a o praktické 
zkušenosti s uplatňováním režimů. Zpráva 
zohledňuje vývoj příslušných mezinárodně 
uznávaných norem a pokynů, a to včetně 
norem a pokynů vypracovaných 
Mezinárodní organizací pro normalizaci a 
Mezinárodní aliancí pro sociální a 
ekologickou akreditaci a značení 
(ISEAL). Zpráva u každého režimu mimo 
jiné analyzuje:
– nezávislost, postupy a četnost auditů;
– dostupnost metod pro zjišťování 
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nedodržení předpisů a řešení těchto 
případů a zkušenosti s uplatňováním 
těchto metod;
– transparentnost, zejména v souvislosti s 
dostupností režimu, překladů do úředních 
jazyků zemí a regionů, z nichž suroviny 
pocházejí, dostupností seznamu 
certifikovaných hospodářských subjektů a 
souvisejících certifikátů a dostupností 
auditorských zpráv;
– zapojení zúčastněných stran, zejména 
do konzultací s původními a místními 
komunitami v průběhu vytváření a 
přezkumu režimu a auditů;
– celkovou stabilitu režimu, především v 
kontextu pravidel pro akreditaci, 
kvalifikace a nezávislost auditorů a 
příslušných orgánů režimu;
– aktualizaci režimu v závislosti na trhu.
Pokud je to souvislosti se zprávou vhodné, 
předloží Komise Evropskému parlamentu 
a Radě návrh na změnu kritérií 
uvedených v čl. 7c odst. 5.“

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) V odstavci 4 se první pododstavec 
nahrazuje tímto: 
4) Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů ve všech 
druzích dopravy v roce 2020 činil 
alespoň 10 % konečné spotřeby energie 
v dopravě v uvedeném členském státě a 
aby, vzhledem k tomu, že etanol významně 
přispívá k plnění cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů, zejména 
v silniční dopravě, podíl etanolu činil 
alespoň 30 % z celkové spotřeby 
konvenčních biopaliv.

Odůvodnění

Nové vědecké poznatky potvrzují, že etanol značně přispívá ke snižování emisí uhlíku 
v silniční dopravě. Aby se tedy zamezilo situaci, kdy je celý podíl konvenčních biopaliv tvořen 
především bionaftou, musí být stanovena zvláštní dílčí kvóta pro etanol.

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) V čl. 3 odst. 4 se doplňuje druhý 
pododstavec, který zní:
Každý členský stát zajistí, aby podíl 
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elektřiny z obnovitelných zdrojů 
používané ve všech druzích dopravy činil 
do roku 2020 alespoň 2 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v daném 
členském státě.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

d) pro výpočet biopaliv v čitateli 

i) musí podíl energie z biopaliv 
vyráběných ze vstupních surovin 
uvedených v příloze IX činit alespoň 
2,5 % konečné spotřeby energie v dopravě 
v roce 2020 a 
ii) podíl energie z biopaliv vyráběných z 
potravinářských plodin musí činit alespoň 
6,5% konečné spotřeby energie.

Odůvodnění

Cíl 2,5 % u moderních biopaliv v rámci celkového 10% cíle pro spotřebu energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě představuje prahovou hodnotu, jíž může výrobní odvětví 
Unie reálně dosáhnout. Výrobní odvětví Unie totiž bude moderní biopaliva uvádět na trh 
nejdříve v roce 2019.

Investice výrobního odvětví Unie do konvenčních biopaliv navíc musí být chráněny. Výrobní 
kapacita Unie v současné době přesahuje 5 % a zohledňovány musí být i dovozy.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice



AD\940475CS.doc 17/28 PE508.023v02-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Odůvodnění

Jak je uvedeno v článku 1, směrnice o energii z obnovitelných zdrojů „stanoví společný rámec 
pro podporu energie z obnovitelných zdrojů“. Proto neexistuje důvod, proč by měla být do 
této směrnice zahrnuta paliva vyráběná z neobnovitelných vstupních surovin pro výrobu 
energie.

Pozměňovací návrh 23

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-aa) v čl. 17 odst. 1 se návětí mění takto:
„1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území nebo mimo území 
Společenství, zohlední se energie z 
biopaliv a biokapalin pro účely uvedené 
v písmenech a), b) a c), pouze pokud tato 
biopaliva a biokapaliny splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 až 
7:“

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zahrnuje odstavec 7 týkající se kritérií udržitelnosti mezi podmínky, 
které je třeba zohlednit pro účely uvedené v písmenech a), b) a c).
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Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-ab) V odstavci 1 se zrušuje druhý 
pododstavec.

Odůvodnění

Moderní biopaliva jsou předmětem totožných pobídek jako konvenční biopaliva, a proto by 
v zájmu vytvoření rovnocenných podmínek měla případně podléhat stejným požadavkům. 

Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) V článku 17 se doplňuje odstavec 5a, 
který zní:
„Biopaliva zohledněná pro účely uvedené 
v odstavci 1 nesmějí být vyrobena ze 
surovin pocházejících ze zemědělských 
zbytků, pokud není prokázáno, že se tím 
nepřispívá ke zhoršení stavu zemědělské 
půdy a fungování ekosystému. Objem 
zemědělských zbytků, které musí zůstat na 
půdě z ekologických důvodů, se stanoví na 
základě místních biogeografických 
charakteristik se zahrnutím mimo jiné 
obsahu organických látek v půdě, 
úrodnosti půdy, schopnosti půdy zadržovat 
vodu a pohlcovat uhlík. Tento odstavec se 
nevztahuje na suroviny pocházející ze 
zemědělských zbytků vyrobených při 
přeměně plodiny v potravinu nebo jiné 
produkty mimo místo sklizně.“
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(Tento pozměňovací návrh se rovněž týká čl. 7b odst. 5 směrnice 98/70/ES.)

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) V článku 17 se doplňuje odstavec 5b, 
který zní:
„Biopaliva zohledněná pro účely uvedené 
v odstavci 1 nesmějí být vyrobena ze 
surovin pocházejících z pozemků, jejichž 
vlastnictví je diskutabilní nebo porušuje 
práva třetích stran, především místních 
komunit, týkající se vlastnictví a využívání 
půdy. Před zahájením produkce či sklizně 
surovin musí být příslušnými třetími 
stranami udělen předchozí svobodný a 
informovaný souhlas. Do udělení 
předchozího svobodného a 
informovaného souhlasu jsou zapojeny 
příslušné třetí strany nebo jimi uznaní 
zástupci.“

(Tento pozměňovací návrh se rovněž týká čl. 7b odst. 5 směrnice 98/70/ES.)

Pozměňovací návrh 27

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

Nový odstavec umožní zdokonalené shromažďování údajů a zlepší kritéria udržitelnosti 
biopaliv a biokapalin.

Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 2 – body 5 b až 5 e
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 3, 3 a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. V čl. 18 odst. 3 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„3. Členské státy zavedou na vnitrostátní 
úrovni mechanismy pro podávání zpráv s 
cílem zajistit, aby hospodářské subjekty 
předkládaly spolehlivé informace a [...] 
členskému státu zpřístupňovaly údaje, na 
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kterých jsou tyto informace založeny.
Členské státy od hospodářských 
subjektů vyžadují, aby zajistily 
přiměřenou úroveň nezávislého auditu 
informací, které předkládají, a 
provedení tohoto auditu doložily.
Auditem se ověřuje, zda jsou systémy 
používané hospodářskými subjekty 
přesné, spolehlivé a zabezpečené proti 
podvodu. Také se hodnotí četnost a 
metodika odebírání vzorku a obsáhlost 
údajů.“
5c. v čl. 18 odst. 3 se třetí pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Komise vypracuje poradním postupem 
podle čl. 25 odst. 3 seznam příslušných 
informací uvedených v prvních dvou 
pododstavcích. Usiluje o zajištění co 
nejvyššího možného souladu se 
základními povinnostmi uvedenými v 
tomto odstavci a zároveň o maximální 
snížení nadměrné administrativní zátěže 
kladené především na menší 
provozovatele.“
5d. V čl. 18 odst. 3 se pátý pododstavec 
nahrazuje tímto:
„Členské státy předloží informace 
uvedené v prvním pododstavci tohoto 
odstavce, včetně zpráv vypracovaných 
nezávislými auditory, v souhrnné podobě 
Komisi. Komise tyto informace zveřejní 
v rámci platformy pro transparentnost 
podle článku 24 [...].“
5e. V článku 18 se vkládá nový odstavec 3, 
který zní:
3a. Komise zajistí řádné plnění závazků a 
provádění opatření k prověření 
dodržování kritérií udržitelnosti, která 
byla stanovena pro biopaliva a 
biokapaliny, a zejména pro dovážená 
biopaliva a biokapaliny, prostřednictvím 
celkového dohledu nad podáváním zpráv 
a kontrolními mechanismy zřízenými na 
vnitrostátní úrovni. Komise přijme 
náležitá opatření, aby zajistila 
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spravedlivou hospodářskou soutěž ze 
strany vývozců biopaliv ze třetích zemí 
vyvážejících do Unie, a to v souladu 
s předpisy Unie o nástrojích na ochranu 
obchodu.

Pozměňovací návrh 29

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 f (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5f. V čl. 18 odst. 4 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
„4. EU usiluje o uzavření dvoustranných 
nebo mnohostranných dohod s třetími 
zeměmi, které obsahují povinné závazky 
týkající se ustanovení o kritériích 
udržitelnosti odpovídajících kritériím 
podle této směrnice. Takové dohody by 
také měly stanovit pravidla zajišťující, že 
celní postupy třetích zemí nepovedou 
k podvodům v souvislosti s dovozem a 
vývozem biopaliv a biokapalin, i 
ustanovení o usnadnění obchodu.  EU by 
měla rovněž usilovat o uzavření dohod se 
třetími zeměmi, které tyto země zaváží 
k ratifikaci a prosazování úmluv 
Mezinárodní organizace práce 
a vícestranných environmentálních dohod 
uvedených v čl. 7 odst. 7. Pokud EU
uzavře dohody, které obsahují povinné 
závazky týkající se ustanovení, jejichž 
obsah souvisí s kritérii udržitelnosti 
uvedenými v čl. 17 odst. 2 až 7, může 
Komise rozhodnout, že tyto dohody 
prokazují, že biopaliva a biokapaliny 
vyrobené ze surovin vypěstovaných 
v těchto zemích splňují daná kritéria 
udržitelnosti. Při uzavírání těchto dohod 
je třeba brát náležitě v úvahu přijatá 
opatření na ochranu oblastí 
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poskytujících základní služby 
ekosystému v kritických situacích (např. 
ochranu vodního koryta a regulaci 
eroze), na ochranu půdy, vody a ovzduší, 
pro nepřímé změny ve využívání půdy, k 
obnově znehodnocené půdy a k zamezení 
nadměrné spotřeby vody v oblastech, 
kde je vody nedostatek, a otázky 
uvedené v čl. 17 odst. 7 druhém 
pododstavci.“

Pozměňovací návrh 30

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 4 – pododstavec 3 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. V čl. 18 odst. 4 se doplňuje nový třetí 
pododstavec, který zní: 
Komise a členské státy zajistí vzájemné 
uznávání režimů ověřování, které 
zabezpečí dodržování kritérií udržitelnosti 
pro biopaliva a biokapaliny, pokud byly 
dotyčné režimy zavedeny v souladu s touto 
směrnicí.

Pozměňovací návrh 31

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6b. V článku 18 se doplňuje odstavec 9a, 
který zní:
„9 a. Komise předloží do tří let [od vstupu 
této směrnice v platnost] Evropskému 
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parlamentu a Radě zprávu, v níž 
přezkoumá fungování nepovinných 
režimů, pro něž bylo přijato rozhodnutí 
podle odstavce 4, a určí osvědčené 
postupy. Zpráva se opírá o nejlepší 
dostupné informace, včetně konzultací se 
zúčastněnými stranami, a o praktické 
zkušenosti s uplatňováním režimů. Zpráva 
zohledňuje vývoj příslušných mezinárodně 
uznávaných norem a pokynů, a to včetně 
norem a pokynů vypracovaných 
Mezinárodní organizací pro normalizaci a 
Mezinárodní aliancí pro sociální a 
ekologickou akreditaci a značení 
(ISEAL). Zpráva u každého režimu mimo 
jiné analyzuje:
– nezávislost, postupy a četnost auditů;
– dostupnost metod pro zjišťování 
nedodržení předpisů a řešení těchto 
případů a zkušenosti s uplatňováním 
těchto metod;
– transparentnost, zejména v souvislosti s 
dostupností režimu, překladů do úředních 
jazyků zemí a regionů, z nichž suroviny 
pocházejí, dostupností seznamu 
certifikovaných hospodářských subjektů a 
souvisejících certifikátů a dostupností 
auditorských zpráv;
– zapojení zúčastněných stran, zejména 
do konzultací s původními a místními 
komunitami v průběhu vytváření a 
přezkumu režimu a auditů;
– celkovou stabilitu režimu, především v 
kontextu pravidel pro akreditaci, 
kvalifikace a nezávislost auditorů a 
příslušných orgánů režimu;
– aktualizaci režimu v závislosti na trhu.
V kontextu zprávy předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě případně 
návrh na změnu kritérií uvedených v čl. 
18 odst. 5.“
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Pozměňovací návrh 32

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Při odhadu čisté úspory emisí 
skleníkových plynů při používání biopaliv 
může členský stát pro účely zpráv 
uvedených v odstavci 1 použít typické 
hodnoty uvedené v příloze V částech A a 
B.

Pozměňovací návrh 33

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 V.

b) vstupních surovin, jejichž produkce 
neproběhla na zemědělské půdě, půdě 
určené k pěstování trvalých kultur nebo 
na půdě spadající do jakékoli jiné 
kategorie půdního pokryvu používané
IPCC (lesní půdy, travnatého porostu, 
mokřadů) a využívané pro produkci 
potravin, ať již udržované či nikoli, jako 
jsou zemědělské systémy a systémy lesní 
pastvy.

Pozměňovací návrh 34

Návrh směrnice
Příloha 2 – bod 3
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Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Vstupní suroviny, které přispívají k 2,5%
cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 písm. d) 
bodě i), jsou následující:

a) řasy; a) řasy;

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

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

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

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

f) odpadní vody z lisovny palmového oleje 
a trsy prázdných palmových plodů;

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

g) dehet z tálového oleje; g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin; h) surový glycerin;

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

k) ořechové skořápky; k) ořechové skořápky;
l) plevy; l) plevy;

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

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej; na) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 

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

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

nd) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.
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