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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 se nezabývá technickými hledisky výpočtu nepřímé změny ve využívání půdy, 
který se bohužel ukazuje jako sporný. Soustředí se pouze na ta hlediska návrhu Komise, jež 
jsou spojena s obchodem. V tomto ohledu přezkoumává cíle v oblasti konvenčních 
a moderních biopaliv, které mají být podle návrhu Komise splněny do 31. prosince 2020.
Spotřeba obnovitelných zdrojů energie v dopravě má v roce 2020 v každém členském státě 
činit 10 % a podíl konvenčních biopaliv na tomto 10% cíli má být podle návrhu zvýšen z 5 % 
na přibližně 7,5 %, přičemž zbývající 2,5 % by měla být cílem pro moderní biopaliva. Tyto 
údaje přihlíží k výrobní kapacitě Unie, která je naplánována do roku 2020 včetně použití 
konvenčních biopaliv, z čehož vyplývá 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 výrobního odvětví Unie 
v oblasti moderních biopaliv – odvětví totiž ve skutečnosti nemůže dosáhnout cíle 
navrhovaného Komisí, tj. 5 %.
Stanovením dílčí kvóty pro etanol v konečné spotřebě konvenčních biopaliv návrh rovněž 
uznává, že environmentální účinnost u etanolu je vyšší než u bionafty. Limit 5% pro 
konvenční biopaliva by měl platit od 1. ledna 2021, což výrobnímu odvětví Unie umožňuje, 
aby svoji produkci do této doby náležitě přizpůsobilo. S cílem podporovat investování do 
moderních biopaliv stanovisko zdůrazňuje, že s platností od 1. ledna 2021 by neměly být 
poskytovány pobídky zaměřené na biopaliva, která na základě odhadů nepřímé změny ve 
využívání půdy nepovedou k podstatným úsporám emisí skleníkových plynů a jsou vyráběna 
z plodin používaných pro potraviny a krmivo.

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:
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Pozměňovací návrh 1

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 stanovením zvláštního 
cíle pro moderní biopaliva ve výši alespoň 
2,5 % podílu na 10% cíli určeném pro 
spotřebu energie z obnovitelných zdrojů 
pro dopravu a stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES. V této souvislosti by se měla 
podporovat 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. 
V takovém rámci by měl být 2,5% cíl pro 
moderní biopaliva od 1. ledna 2021 zvýšen 
až na 5 %. Aby se však zabránilo 
narušením trhu a podvodům souvisejícím 
s výrobou moderních biopaliv, moderní 
biopaliva by rovněž měla splňovat 
příslušná kritéria udržitelnosti, stejně jako 
je tomu v případě konvenčních biopaliv.

Or. en
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Odůvodnění

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Pozměňovací návrh 2

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 vyvážejících do 
Unie, a to v souladu s předpisy Unie o 
nástrojích na ochranu obchodu.

Or. en

Odůvodnění

Trh s biopalivy je předmětem nekalých praktik, kterých se dopouštějí třetí země (např. dne 
18. února 2013 EU uložila antidumpingová cla na dovozy bioetanolu z USA a dne 29. srpna 
2012 Komise zahájila 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 3

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, 
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zejména v silniční dopravě, měl by pro něj 
být stanoven zvláštní cíl ve výši alespoň 
3 % z celkové spotřeby konvenčních 
biopaliv.

Or. en

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, je třeba pro etanol stanovit zvláštní dílčí kvótu.

Pozměňovací návrh 4

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.

(10) 7,5% 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 
zařízení.

Or. en

Odůvodnění

7,5% cíl pro konvenční biopaliva neohrožuje zařízení, jež budou v provozu před koncem roku 
2013, v jejich přístupu na trh s biopalivy. Přechodné období trvající do 31. prosince 2020 se 
7,5% limitem namísto 5% limitu představuje pro všechny provozovatele přiměřené řešení.

Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh
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(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 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.

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 6

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

–i) v odstavci 4 se pododstavec 1 
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 3 % z celkové spotřeby 
konvenčních biopaliv.
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Or. en

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 7

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. 2 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 musí
činit podíl energie z biopaliv vyráběných 
ze vstupních surovin uvedených v částech 
A a B přílohy IX v roce 2020 alespoň 
2,5 % konečné spotřeby energie 
v dopravě. Od 1. ledna 2021 však musí 
podíl energie z biopaliv vyráběných ze 
vstupních surovin uvedených v částech A 
a B přílohy IX činit alespoň 5 % konečné 
spotřeby energie v dopravě.“;

Or. en

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 8

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 1 – druhý pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se zrušuje druhý 
pododstavec.

Or. en

Odůvodnění

Moderní biopaliva jsou předmětem totožných pobídek jako konvenční biopaliva, a proto by 
v zájmu vytvoření rovnocenných podmínek případně měla podléhat stejným požadavkům. Aby 
byla zajištěna vymahatelnost daného režimu, všechna biopaliva musí podléhat přísným 
kontrolám.

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise před 31. prosincem 2018 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
důkazů vycházejících z nejspolehlivějšího 
vědeckého modelu 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 důkazů získaných za pomoci 
nejspolehlivějšího vědeckého modelu) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 
odst. 4 písm. d) směrnice 2009/28/ES. 
Bude-li tento legislativní návrh přijat, 
vstoupí v platnost nejdříve 1. ledna 2021. 
Pobídky zaměřené na biopaliva, která na 
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základě odhadů nepřímé změny ve 
využívání půdy nepovedou k podstatným 
úsporám emisí skleníkových plynů a jsou 
vyráběna z plodin používaných pro 
potraviny a krmivo, nebudou od 1. ledna 
2021 poskytovány.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby byl pro výpočet hodnot nepřímé změny ve využívání půdy používán 
nejspolehlivější vědecký model, neboť faktory nepřímé změny ve využívání půdy budou patřit 
mezi kritéria udržitelnosti. Po uplynutí přechodného období, které je pro dané odvětví 
stanoveno, tedy počínaje 1. lednem 2021, by výroba konvenčních biopaliv neměla být 
podporována pobídkami, aby tak nebyla znevýhodňována moderní biopaliva. Tento návrh má 
zabránit v narušení cen na světovém trhu s potravinami a má vybízet ke spotřebě 
udržitelnějších biopaliv.

Pozměňovací návrh 10

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sláma; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na jednoznačný dopad výroby moderních biopaliv ze slámy na ceny této vstupní 
suroviny, která se používá převážně v zemědělství, je vhodnější zařadit ji mezi suroviny, u 
nichž se počítá s dvojnásobkem jejich energetického obsahu. Viz také pozměňovací návrh 
k části B přílohy IX.

Pozměňovací návrh 11

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

da) sláma.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na jednoznačný dopad výroby moderních biopaliv ze slámy na ceny této vstupní 
suroviny, která se používá převážně v zemědělství, je vhodnější zařadit ji mezi suroviny, u 
nichž se počítá s dvojnásobkem jejich energetického obsahu. Viz také pozměňovací návrh 
k části A přílohy IX.


