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Pozměňovací návrh 38
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle.

(1) V souladu s čl. 3 odst. 4 směrnice 
2009/28/ES o podpoře využívání energie
z obnovitelných zdrojů a o změně a 
následném zrušení směrnic 2001/77/ES a 
2003/30/ES má každý členský stát možnost 
zajistit, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů energie ve všech druzích dopravy
v roce 2020 činil alespoň 10 % jejich 
konečné spotřeby energie. Přimíchávání 
biopaliv je jednou z metod, jimiž členské 
státy ke splnění tohoto cíle disponují, a 
očekává se od něj největší příspěvek 
k dosažení tohoto cíle.

Or. nl

Pozměňovací návrh 39
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Je naléhavě nutné snížit 
spotřebu energie v odvětví dopravy, 
protože závazného procentního cíle pro 
energii z obnovitelných zdrojů bude 
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cíle. pravděpodobně stále těžší dosáhnout 
udržitelným způsobem, pokud celková 
poptávka po energii v dopravě i nadále 
poroste. Jednou z metod, jimiž členské 
státy ke splnění tohoto cíle disponují, je i 
využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie, například přimíchávání biopaliv
s nulovými či malými nepřímými změnami 
ve využívání půdy.

Or. en

Odůvodnění

Na nutnost snížit v odvětví dopravy celkovou spotřebu energie a zvýšit energetickou účinnost, 
aby se dosáhlo 10% cíle pro dopravu, bylo upozorněno již ve stávající směrnici o 
obnovitelných zdrojích energie. Tento pozměňovací návrh tuto skutečnost opět konstatuje a 
klade důraz na rozvoj elektřiny z obnovitelných zdrojů a moderní biopaliva, má-li Unie a 
členské státy tohoto cíle v dopravě dosáhnout udržitelným způsobem.

Pozměňovací návrh 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle.

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES o 
podpoře využívání energie z obnovitelných 
zdrojů a o změně a následném zrušení 
směrnic 2001/77/ES a 2003/30/ES se 
ukládá členským státům, aby zajistily, aby 
podíl energie z obnovitelných zdrojů 
energie ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 10 % jejich konečné 
spotřeby energie. Přimíchávání biopaliv je 
jednou z metod, jimiž členské státy ke 
splnění tohoto cíle disponují, a očekává se 
od něj největší příspěvek k dosažení tohoto 
cíle. Odhaduje se, že evropský trh s palivy 
bude i nadále značně závislý na 
dostupnosti motorové nafty, neboť se 
jedná o klíčový prvek tohoto trhu. 
Abychom se této značné závislosti zbavili, 
je třeba v EU podporovat větší výrobu 
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moderních biopaliv. 

Or. fr

Odůvodnění

Cíle politiky EU podporující přimíchávání biopaliv by měly zohledňovat zvláštní povahu 
evropského trhu s palivy, jenž je skutečně značně závislý na motorové naftě. Rafinerie se snaží 
vyhovět poptávce po naftě a evropské dodávky jsou ze strukturálního hlediska nedostatečné. 
Moderní bionafta je tak jedním ze způsobů, jak snížit dovoz a zvýšit bezpečnost dodávek do 
EU.

Pozměňovací návrh 41
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Vzhledem k cílům Unie v podobě 
dalšího snižování emisí skleníkových 
plynů a ke značnému podílu, jímž k těmto 
emisím přispívá silniční doprava, požaduje 
se v čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES o 
jakosti benzinu a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS, aby dodavatelé 
paliv do 31. prosince 2020 snížili nejméně 
o 6 % emise skleníkových plynů během 
životního cyklu na jednotku energie 
(„intenzitu skleníkových plynů“) z paliv 
používaných v Unii silničními vozidly, 
nesilničními stroji, zemědělskými a 
lesnickými traktory a rekreačními plavidly, 
pokud se neplaví po moři. Přimíchávání 
biopaliv je jednou z metod, jimiž disponují 
dodavatelé fosilních paliv ke snížení 
intenzity skleníkových plynů z dodávaných 
fosilních paliv.

(2) Vzhledem k cílům Unie v podobě 
dalšího snižování emisí skleníkových 
plynů a ke značnému podílu, jímž k těmto 
emisím přispívá silniční doprava, požaduje 
se v čl. 7a odst. 2 směrnice 98/70/ES o 
jakosti benzinu a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS, aby dodavatelé 
paliv do 31. prosince 2020 snížili nejméně 
o 6 % emise skleníkových plynů během 
životního cyklu na jednotku energie 
(„intenzitu skleníkových plynů“) z paliv 
používaných v Unii silničními vozidly, 
nesilničními stroji, zemědělskými a 
lesnickými traktory a rekreačními plavidly, 
pokud se neplaví po moři. Přimíchávání 
biopaliv s nulovými nebo nízkými emisemi 
skleníkových plynů a dalších paliv 
získávaných z odpadního plynu, k jehož 
vzniku nevyhnutelně dochází, je jednou
z metod, jimiž disponují dodavatelé 
fosilních paliv ke snížení intenzity 
skleníkových plynů z dodávaných fosilních 
paliv. Aby se zajistila bezpečnost investic 
do těchto moderních pohonných hmot, 
měli by dodavatelé udělat vše pro to, aby 
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nepříznivé dopady všech paliv byly 
náležitě zohledněny a aby byly zahrnuty 
všechny významné zdroje emisí, včetně 
nepřímých emisí biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Laurence J.A.J. Stassen

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.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 43
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4
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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 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.

Ze srovnání životního cyklu plodin 
vyplývá, že cukronosné plodiny a plodiny 
bohaté na škrob vykazují mnohem nižší 
hodnoty emisí než olejniny. Aby byly 
přínosy pro životní prostředí zajištěny co 
nejúčinněji, je nezbytné soustředit se na 
omezení takových biopaliv a výroby, které 
mají nejnepříznivější dopady. Prvním 
krokem proto musí být přijetí opatření 
proti nepřímé změně ve využívání půdy u 
olejnin.

Or. sv

Pozměňovací návrh 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Pokud se na výrobu biopaliv začne (4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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

(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
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z plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

z plodin pěstovaných na stávající 
zalesněné ploše nebo zemědělské půdě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 46
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) V zájmu snížení emisí uhlíku
z pohonných hmot již USA – na federální 
úrovni – a Kalifornie zavedly normy pro 
paliva s nízkým obsahem uhlíku, tj. 
federální normu USA pro obnovitelná 
paliva (US-RFS2) a kalifornskou normu 
pro paliva s nízkým obsahem uhlíku (CA-
LCFS). Jak USA, tak Kalifornie do nich 
zahrnuly emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy. V normách US-
RFS2 a CA-LCFS se proto předpokládá, 
že v rané fázi provádění programu bude 
mít největší podíl etanol na bázi škrobu, 
přičemž se očekává, že podíl moderních 
biopaliv vzroste v pozdější fázi. Ve 
srovnání s motorovou naftou a benzinem 
lze emise skleníkových plynů snížit rovněž 
prostřednictvím paliv, jako je LPG, zemní 
plyn a vodík a elektřina z fosilních paliv, a 
přispět tak ke splnění cílů stanovených
v kalifornské normě pro paliva s nízkým 
obsahem uhlíku a ve směrnici EU o 
jakosti benzinu a motorové nafty. Jsou 
zakládány pracovní skupiny odborníků, 
do jejichž činnosti se zapojují i zúčastněné 
strany, jako například v Kalifornii, a 
jejichž úkolem je provádět na základě 
nejnovějších vědeckých poznatků přezkum 
faktorů nepřímé změny ve využívání půdy 
a zveřejňovat revidované hodnoty, jichž se 
později využije k dosažení souladu.
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Or. en

Odůvodnění

V některých zemích či klíčových hospodářských regionech světa, jako je Kalifornie, se faktory 
nepřímé změny ve využívání půdy zcela běžně zohledňují.

Pozměňovací návrh 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Čl. 19 odst. 7 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 6 směrnice 98/70/ES vyžadují 
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. en

Pozměňovací návrh 48
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4b) Čl. 19 odst. 7 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 6 směrnice 98/70/ES vyžadují 
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. en
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Pozměňovací návrh 49
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Kromě toho je třeba mít na paměti, že 
výroba biopaliv z plodin pěstovaných na 
orné půdě v EU přispívá ke snižování 
nedostatku rostlinných bílkovin v EU.

Or. nl

Pozměňovací návrh 50
Angelika Niebler

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.

vypouští se

Or. de
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Odůvodnění

Evropská komise přiznává, že dosud nejsou k dispozici žádné dostatečné vědecké poznatky o 
změně ve využívání půdy a nepřímých dopadech. Spekulovat o dopadech biopaliv je proto 
předčasné. 

Pozměňovací návrh 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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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. Biopaliva 
vyráběná s využitím půdy totiž získala 
vysokou podporu z veřejných zdrojů (10 
miliard EUR ročně), a proto se očekává, 
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. Je tedy nezbytné zohlednit 
nepřímou změnu ve využívání půdy, aby 
se zajistilo, že těmito potencionálními 
zdroji emisí nebude oslabeno úsilí o 
dosažení cílů 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Giles Chichester

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 

(5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
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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.

změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv 
existuje riziko, že emise skleníkových 
plynů spojené s nepřímou změnou ve 
využívání půdy by mohly být značné, a 
mohly by tak 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 54
Jens Rohde

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 

(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 
existuje riziko, že emise skleníkových 
plynů spojené s nepřímou změnou ve 
využívání půdy by mohly být značné. Pro 
snížení těchto emisí je třeba náležitě 
rozlišovat mezi plodinami a jednotlivými 
regiony. 
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jinými plodinami obsahujícími škrob.

Or. en

Odůvodnění

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainties of the current indirect land-use change calculations. 
Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to calculate the 
emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results must be 
differentiated by crop and region.

Pozměňovací návrh 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 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. Aby 
se ve střednědobém a dlouhodobém 
výhledu tomuto riziku zabránilo, je třeba 
podporovat výzkum a vývoj v oblasti 
výroby nových forem moderních biopaliv, 
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která nevstupují do přímé hospodářské 
soutěže s potravinářskými plodinami, jako 
jsou například lignocelulózové zbytky, jež 
jsou jedním z velmi mála druhů biomasy, 
které se v členských státech vyskytují
v obrovském množství.

Or. fr

Odůvodnění

Rozlišování jednotlivých druhů plodin není samoúčelné, nýbrž je prostředkem k dosažení cíle, 
a proto je třeba uvést, že by mělo podporovat výzkum a vývoj v oblasti technologií, které 
nevstupují do hospodářské soutěže s potravinářskými plodinami. Lignocelulózové zbytky jsou 
pro výzkum a vývoj nejslibnější oblastí a mají klíčový význam pro inovace v oblasti 
biotechnologií v Evropě, jež umožní výrobu moderních biopaliv.

Pozměňovací návrh 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 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. 
Rovněž je třeba zohledňovat případné 
negativní dopady na ceny potravin a 
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bezpečnost jejich dodávek.

Or. it

Pozměňovací návrh 57
Alejo Vidal-Quadras

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, zbytků, řas a 
pocházející z biologického rozkladu 
způsobeného bakteriemi, 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. Další pobídky by měly být 
zajištěny zvýšením podílu moderních 
biopaliv na 10% cíli pro dopravu 
stanoveném ve směrnici 2009/28/ES oproti 
biopalivům konvenčním. Postupné 
stanovení ambicióznějších závazných cílů
v oblasti moderních paliv bude jasným 
znamením jejich podpory na úrovni Unie.
V této souvislosti by se měla podporovat 
především moderní biopaliva
s odhadovanými nízkými 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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. Další pobídky by měly být 
zajištěny stanovením závazného cíle pro 
moderní biopaliva v rámci 10% cíle pro 
dopravu stanoveného ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům 
konvenčním. Aby se však zabránilo 
narušování trhu a podvodům souvisejícím
s výrobou moderních biopaliv, měla by 
moderní biopaliva splňovat příslušná 
kritéria udržitelnosti stejně jako 
konvenční biopaliva. Energetický systém 
založený na elektrických vozidlech 
využívajících energii z obnovitelných 
zdrojů navíc může zajistit dopravu bez 
emisí CO2. V čl. 3 odst. 4 písm. c) 
směrnice 2009/28/ES je pro elektrická 
vozidla stanoven koeficient 2,5. Tato 
relativní výhoda by měla být zachována a 
další pobídky by měly být zajištěny 
zvýšením podílu elektrických vozidel na 
10% cíli pro dopravu stanoveném ve 
směrnici 2009/28/ES oproti konvenčním a 
moderním biopalivům. V této souvislosti 
by se měla podporovat především 
elektrická vozidla a moderní biopaliva
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s odhadovanými nízkými 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 59
Angelika Niebler

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

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv.
Konvenční 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 moderních 
biopaliv, například z celulózových 
vstupních surovin a řas, neboť mohou 
zajistit vysoké úspory emisí skleníkových 
plynů při malém riziku, že způsobí 
nepřímou změnu ve využívání půdy. Další 
pobídky by měly být zajištěny stanovením 
zvláštního cíle pro moderní biopaliva
v odvětví dopravy ve výši alespoň 2 % ve 
směrnici 2009/28/ES. V této souvislosti by 
se měla podporovat moderní biopaliva 
jakožto součást politického rámce pro 
energii z obnovitelných zdrojů po roce 
2020. Aby se zabránilo narušování trhu a 
podvodům, měla by moderní biopaliva 
stejně splňovat tatáž kritéria udržitelnosti 
jako všechna ostatní biopaliva.
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z obnovitelných zdrojů po roce 2020.

Or. de

Odůvodnění

Dvojí započtení nevede k očekávanému nárůstu produkce a spotřeby technologicky moderních 
biopaliv. Závazný cíl pro tato paliva ve výši 2 % představuje pro trh jasný cíl a je podnětem
k využívání technologicky moderních biopaliv. Moderní biopaliva musí rovněž splňovat 
kritéria udržitelnosti, aby se zajistily rovné podmínky jako u konvenčních biopaliv a 
narušování trhu se omezilo na minimum.

Pozměňovací návrh 60
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv. 
Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů, 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 některých z 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. 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
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nepřímou změnu ve využívání půdy a
s vysokými celkovými úsporami 
skleníkových plynů jakožto součást 
politického rámce pro energii
z obnovitelných zdrojů po roce 2020.

z obnovitelných zdrojů po roce 2020.

Or. en

Pozměňovací návrh 61
Edit Herczog

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. Je opodstatněné 
maximálně využívat odpad jako surovinu, 
a proto je vhodné poskytovat vstupním 
surovinám pocházejícím z odpadů zvláštní 
podporu, a také je třeba zvážit možnost 
začlenění dalších druhů odpadu a rovněž 
využívání nových technologií. Proto je 
třeba povzbudit větší výrobu těchto 
moderních biopaliv za předpokladu, že 
bude současně proveden komplexní 
přezkum dosažitelnosti cílů stanovených 
pro rok 2020 a že tato skutečnost 
nepovede k ještě větší závislosti členských 
států EU na zahraničních zdrojích
energie a surovin.
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Pozměňovací návrh 62
Giles Chichester

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. Další pobídky by měly 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 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 63
Maria Da Graça Carvalho
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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 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. Na 
moderní biopaliva by se však stejně jako 
na konvenční biopaliva měla vztahovat 
odpovídající kritéria udržitelnosti a 
požadavky na vysledovatelnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini
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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 provádění hloubkových studií a 
výzkumu, jejichž cílem je zjistit případné 
pozitivní dopady větší výroby 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 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.

Or. it

Pozměňovací návrh 65
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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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, zbytků 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 10% cíli pro 
dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům 
konvenčním. V této souvislosti by měl být 
podíl biopaliv určených k přimíchávání a 
vyráběných s využitím potravinářských 
plodin do roku 2020 omezen na 5 %
v rámci cílového 10% podílu energie
z obnovitelných zdrojů na konečné 
spotřebě energie v odvětví dopravy. Měla 
by se 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. Za 
tím účelem by v rámci evropské politiky
v oblasti biopaliv měly být podporovány 
veškeré inovativní způsoby přeměny.

Or. fr

Odůvodnění

Aby byly cíle jasně stanoveny, bylo by vhodné uvést cílovou hodnotu ve výši 5 %, kterou 
Komise v tomto návrhu na přezkum doporučuje, a začlenit ji do evropského politického rámce 
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do roku 2020. Rovněž by bylo vhodné zdůraznit, že inovace budou prioritou i po roce 2020, 
aby se zajistily vyhlídky dosavadních investic.

Pozměňovací návrh 66
Evžen Tošenovský

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, mikroorganismů 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 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 nulovém
riziku způsobení nepřímé změny ve 
využívání půdy a neucházejí se přímo o 
zemědělskou půdu určenou pro trhy
s potravinami a krmivy. Proto je třeba po 
předchozím vědeckém posouzení jejich 
přínosů a skutečné udržitelnosti 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 10% cíli pro 
dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům 
konvenčním. V této souvislosti by se měla 
podporovat pouze moderní biopaliva, která 
splňují kritéria udržitelnosti, neucházejí 
se o půdu určenou k produkci potravin, 
vodní či jiné zdroje a nemají žádné 
odhadované 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 68
Jens Rohde
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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. Další pobídky by měly být 
zajištěny stanovením zvláštního cíle pro 
moderní biopaliva ve výši 2,5 % pro 
dopravu ve směrnici 2009/28/ES. V této 
souvislosti by se měla podporovat 
především biopaliva s odhadovanými 
nízkými 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. Aby 
se však zabránilo narušování trhu a 
podvodům souvisejícím s výrobou 
moderních biopaliv, měla by stejně jako 
všechna ostatní biopaliva splňovat 
příslušná kritéria udržitelnosti i moderní 
biopaliva.

Or. en

Odůvodnění

Současný nástroj dvojího započtení nezajistil předpokládaný růst výroby a využívání 
moderních biopaliv. Bude-li stanoven závazný cíl pro moderní biopaliva ve výši 2,5 %, získá 
trh jasný cíl a podnět k využívání moderních biopaliv s předpokládanými nízkými hodnotami 
emisí. Aby se však vytvořily rovné podmínky s konvenčními biopalivy a minimalizovalo se 
narušení trhu a podvody, musí i moderní biopaliva splňovat veškeré požadavky na 
udržitelnost.
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Pozměňovací návrh 69
Niki Tzavela

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, zbytků, řas a 
pocházející z biologického rozkladu 
způsobeného bakteriemi, 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 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.

Or. en

Odůvodnění

Biologický rozklad způsobený bakteriemi je novou technologií, která využívá značného 
potenciálu biologicky rozložitelné části průmyslového odpadu pro výrobu moderních biopaliv, 
jež nezpůsobují žádné nepřímé změny ve využívání půdy ani nezasahují do potravinového 
řetězce. S ohledem na cíle návrhu o nepřímé změně ve využívání půdy týkající se podpory 
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moderních biopaliv tento pozměňovací návrh podpoří obrovský potenciál této technologie a 
umožní její rychlé zavedení v Evropě.

Pozměňovací návrh 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 10% cíli pro 
dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům konvenčním 
tím, že se stanoví zvláštní cíl pro moderní 
biopaliva ve výši 2 %.

Or. en
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Pozměňovací návrh 71
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) I když mají biopaliva a biokapaliny 
vyrobené z odpadů a zbytků potenciál 
dosáhnout vysokých úspor emisí 
skleníkových plynů a současně způsobují 
malé nepříznivé ekologické, sociální a 
hospodářské dopady, je třeba provést další 
posouzení jejich dostupnosti, přínosů a 
rizik, mimo jiné v zájmu zajištění údajů 
pro politiku po roce 2020. Současně je 
zapotřebí dalších informací o výhodách 
konvenčních i moderních biopaliv pro 
energetickou bezpečnost, zejména jsou-li
k jejich výrobě přímo či nepřímo 
využívána fosilní paliva. V souvislosti
s těmito otázkami by Komise měla mít 
mandát k předložení zprávy a případně i 
návrhů Evropskému parlamentu a Radě. 
Ve zprávě by měla zohlednit ekologické, 
sociální a hospodářské alternativní 
náklady na využití surovin pro jiné účely, 
než je výroba biopaliv a biokapalin, aby 
zajistila, že ve zprávě budou zváženy 
celkové příznivé a nepříznivé dopady.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Komise by měla mít na paměti, že 
hodnoty koeficientů stanovených v příloze 
IX nejsou vhodné pro všechny produkty a 
že je nezbytné vést další jednání, aby se 
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odstranila veškerá právní nejistota.

Or. fr

Pozměňovací návrh 73
Ivo Belet

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Aby se zabránilo narušování trhu a 
vzniku podvodů, musí moderní biopaliva 
splňovat tatáž kritéria udržitelnosti jako 
ostatní biopaliva.

Or. nl

Pozměňovací návrh 74
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 nezbytné zajistit další 
soudržnost politik EU v oblasti odpadů a 
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uplatňování hierarchie způsobů 
nakládání s odpady, jak ji stanoví článek 
4 směrnice 2008/98/ES. Neměly by být 
vyvářeny žádné negativní pobídky, jež by 
mohly ohrozit řádné provádění této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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. 
Lignocelulózové zbytky jsou jedním
z velmi mála druhů biomasy, které se 
v Evropě vyskytují v obrovském množství. 
Stanovením dílčího cíle pro přimíchávání 
lignocelulózových biopaliv by investorům 
zajistilo jasné podmínky, jichž je třeba, 
aby mohli využívat jejich potenciál.

Or. fr

Odůvodnění

Je třeba stanovit dílčí cíl pro přimíchávání lignocelulózových biopaliv, aby bylo dosaženo 
dvojího cíle, jenž spočívá ve zvýšení energetické bezpečnosti členských států a současném 
snížení dovozu nafty díky výrobě moderních biopaliv. Dalším cílem je podpora investic do 
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využívání jednoho z velmi mála druhů biomasy, které se v Evropě vyskytují a mají velký 
potenciál.

Pozměňovací návrh 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 které využívají odpadní materiály pro 
energetické účely pouze v souladu
s hierarchií způsobů nakládání s odpady,
v zájmu ochrany práva k vlastnictví půdy 
a práva na potraviny se neucházejí o 
využívání půdy ani vody a nezpůsobují 
ztrátu půdní organické hmoty, jež vede
k negativním ekologickým dopadům na 
místní ekosystém.

Or. en

Pozměňovací návrh 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7
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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 
nebo jejichž dopad na životní prostředí 
není takový, aby ohrožoval místní 
ekosystémy tím, že k pěstování 
potravinářských plodin nebude k dispozici 
dostatečné množství půdy a vody.

Or. it

Pozměňovací návrh 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 

(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 
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hodnotu pro jiná využití než pro biopaliva. hodnotu pro jiná využití než pro biopaliva 
a které využívají odpadní materiály pro 
energetické účely pouze v souladu
s hierarchií způsobů nakládání s odpady.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Využívání zdrojů biomasy je spojeno
s významnými alternativními náklady, 
které vznikají v důsledku zničení nebo 
ztráty služeb ekosystému. Členské státy by 
neměly dotovat ani umožňovat takové 
energetické využití vstupních surovin 
odlišné od využití stávajícího, které by 
mělo negativní dopad na biologickou 
rozmanitost, půdu nebo celkovou 
uhlíkovou bilanci. Opatření by rovněž 
měla zajistit řetězové využití biomasy, 
spolu se zárukami, že zdroje nebudou 
převáděny z využití s vysokou přidanou 
hodnotou pro společnost na energetické 
využití s nízkou hodnotou.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku celé řady stávajících využití, např. dřevovláknité desky, je dříví stále pevnou 
součástí životního prostředí, a odlišné energetické využití vstupních surovin by způsobilo 
riziko záporné celkové uhlíkové bilance. Jakákoli podpora využití lignocelulózových vláknin 
musí být doprovázena zárukami, že např. odvětví produkce papíru a celulózy nepřijde o 
vstupní suroviny, což by vedlo k poptávce po dříví vyšší kvality a následnému odklonu od 
jiných odvětví či tlaku na intenzivnější těžbu.
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Pozměňovací návrh 80
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné v nových zařízeních, 
aby se zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se odrazovalo od 
dalších investic do zařízení s nízkou
výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Tímto zvýšením se vytvářejí
investiční záruky v kapacitách pro výrobu 
biopaliv a biokapalin v souladu s čl. 19 
odst. 6 druhým pododstavcem.

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné v nových zařízeních, 
aby se zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se podpořily 
další investice do zařízení s větší
výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Prahová hodnota ve výši 50 %
vytváří investiční záruky v kapacitách pro 
výrobu biopaliv a biokapalin v souladu 
s čl. 19 odst. 6 druhým pododstavcem.

Or. fr

Odůvodnění

Prahová hodnota ve výši 50 % by měla podpořit výzkum a investice v oblasti inovativních 
způsobů výroby moderních biopaliv a rovněž jejich využiti v průmyslu. Jakožto maximální 
procentní hodnota, které má být dosaženo u zařízení, jež jsou v provozu do 1. července 2014, 
by zajistila rovné podmínky, a povzbudila tak investory, aby se odhodlali k investicím do 
nových zařízení na výrobu moderních biopaliv.

Pozměňovací návrh 81
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné v nových zařízeních, 
aby se zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se odrazovalo od 

(8) Měly by se postupně snížit celkové 
emise skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné v nových zařízeních, 
aby se zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se odrazovalo od 
dalších investic do zařízení s nízkou 



PE510.481v01-00 38/174 AM\933726CS.doc

CS

dalších investic do zařízení s nízkou 
výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Tímto zvýšením se vytvářejí 
investiční záruky v kapacitách pro výrobu 
biopaliv a biokapalin v souladu s čl. 19 
odst. 6 druhým pododstavcem.

výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Tímto snížením se vytvářejí 
investiční záruky v kapacitách pro výrobu 
biopaliv a biokapalin v souladu s čl. 19 
odst. 6 druhým pododstavcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 82
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné v nových zařízeních, 
aby se zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se odrazovalo od 
dalších investic do zařízení s nízkou 
výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Tímto zvýšením se vytvářejí 
investiční záruky v kapacitách pro výrobu 
biopaliv a biokapalin v souladu s čl. 19 
odst. 6 druhým pododstavcem.

(8) S účinkem od 1. července 2014 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva a 
biokapaliny vyráběné ve všech zařízeních, 
jež jsou v provozu, aby se zlepšila jejich 
celková bilance skleníkových plynů a aby 
se odrazovalo od dalších investic do 
zařízení s nízkou výkonností z hlediska 
úspor skleníkových plynů. Tímto zvýšením 
se vytvářejí investiční záruky v kapacitách 
pro výrobu biopaliv a biokapalin v souladu 
s čl. 19 odst. 6 druhým pododstavcem.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Angelika Niebler

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 

vypouští se
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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 
spotřebovaných v roce 2011.

Or. de

Odůvodnění

Přechod na moderní biopaliva nelze připravit omezením využívání konvenčních biopaliv.
Důležitější je náležitý výzkum a vývoj, aby se zajistilo, že podpora moderních biopaliv bude 
účinná a pokryje náklady. Pro přechod na moderní biopaliva je zásadní vytvářet pobídky
k přeměně stávajících zařízení na výrobu biopaliv, nikoli jejich uzavírání.

Pozměňovací návrh 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

vypouští se
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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. en

Pozměňovací návrh 85
Giles Chichester

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 
spotřebovaných v roce 2011.

(9) Pro přípravu přechodu na moderní 
biopaliva a minimalizaci celkových dopadů 
nepřímé změny ve využívání půdy 
v období do roku 2020 je třeba stanovit 
závazné cíle pro moderní biopaliva a 
příslušný harmonogram jejich plnění, 
které investorům zajistí předvídatelnost a 
stabilitu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 86
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9
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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 
spotřebovaných v roce 2011. 

(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. Toto 
omezení by mělo v prvé řadě platit pro 
biopaliva, jež mají nejnepříznivější dopady 
na životní prostředí a klima. Bez omezení 
celkového využití těchto biopaliv by se 
podíl biopaliv a biokapalin vyrobených
z olejnin, jež lze započítat do cílů směrnice 
2009/28/ES, měl omezit na podíl těchto 
biopaliv a biokapalin spotřebovaných
v roce 2011. 

Or. sv

Odůvodnění

Jelikož emise, které se počítají jako emise způsobené nepřímou změnou ve využívání půdy, 
činí 12 g CO2 eq/MJ u obilovin a jiných plodin bohatých na škrob a 13 g CO2 eq/MJ u cukru
v porovnání s 55 g CO2 eq/MJ u olejnin, je vhodné nejdříve omezit používání těch plodin, 
jejichž dopad na životní prostředí je největší.

Pozměňovací návrh 87
Jens Rohde

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 

(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 
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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 
spotřebovaných v roce 2011.

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 
stanovení horní hranice pro tato biopaliva 
a biokapaliny ve výši 7,5 %.

Or. en

Odůvodnění

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
bioproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Pozměňovací návrh 88
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 

(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. Bez omezení celkového využití 
těchto biopaliv by se podíl biopaliv a 
biokapalin vyrobených z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob, z cukronosných 
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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.

plodin a z olejnin, jež lze započítat do 10% 
cíle pro dopravu stanoveného ve směrnici
2009/28/ES, měl omezit.

Or. en

Pozměňovací návrh 89
Britta Thomsen

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 
spotřebovaných v roce 2011.

(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 a 
dalších energetických plodin pěstovaných 
na půdě 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 a 
směrnici 98/70/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, olejnin a 
dalších energetických plodin pěstovaných 
na půdě, jež lze započítat do cílů směrnice 
2009/28/ES a směrnice 98/70/ES, měl 
omezit na podíl těchto biopaliv a 
biokapalin spotřebovaných v roce 2011. 
Dále je třeba stanovit závazné cíle pro 
moderní biopaliva, jež by měly být 
postupně zavedeny v letech 2016–2020, 
což investorům zajistí předvídatelnost a 
stabilitu.

Or. en
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Pozměňovací návrh 90
Sabine Wils

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 
spotřebovaných v roce 2011.

(9) Pro přípravu přechodu na moderní 
biopaliva, zamezení dalším dopadům 
rostoucí poptávky po biopalivech a 
biokapalinách na trh s potravinami 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. 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 nebo na jejím 
základě mohou získat podporu z veřejných 
zdrojů, měl omezit na podíl těchto biopaliv 
a biokapalin spotřebovaných v roce 2011. 
Z týchž důvodů a v zájmu předcházení 
nerovnému zacházení s biopalivy a 
biokapalinami vyrobenými ze surovin
s podobnými dopady je třeba tentýž režim 
uplatňovat i na biopaliva a biokapaliny 
vyrobené z nepotravinářských 
celulózových a lignocelulózových vláknin, 
jsou-li pěstovány na půdě, aniž by tím byla 
dotčena biopaliva a biokapaliny vyrobené
z odpadů a zbytků.

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Edit Herczog
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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 
spotřebovaných v roce 2011.

(9) Pro přípravu přechodu na moderní 
biopaliva a minimalizaci celkových dopadů 
nepřímé změny ve využívání půdy 
v období do roku 2020 je třeba stanovit 
závazné cíle pro moderní biopaliva, 
v souvislosti s nimiž je zapotřebí jasných, 
účinných a předvídatelných pravidel, což 
však nesmí vést k předčasnému vyřazení 
stávající výrobní infrastruktury z provozu, 
neboť by to pro Evropu mohlo znamenat 
závažné ztráty hodnot.

Or. hu

Pozměňovací návrh 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

(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 a 
zvláštních energetických 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 a ve 
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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.

směrnici 98/70/ES. Podíl biopaliv a 
biokapalin vyrobených z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob, z cukronosných 
plodin a z olejnin a rovněž ze zvláštních 
energetických plodin, jež lze započítat do 
cílů směrnice 2009/28/ES a směrnice 
98/70/ES, by se měl omezit na podíl těchto 
biopaliv a biokapalin spotřebovaných
v roce 2011. Po roce 2020 bude podíl 
energie z biopaliv vyráběných s využitím 
půdy postupně omezován.

Or. en

Odůvodnění

Limit pro konvenční biopaliva a biokapaliny by měl platit i pro potravinářské plodiny a 
zvláštní energetické plodiny (nepotravinářské plodiny), neboť se ucházejí o využívání půdy a 
vod, jež by měly být využívány pouze pro potravinářské plodiny a krmiva. Aby navíc limit pro 
konvenční biopaliva přinesl užitek, měl by být započten jak do cílů směrnice 2009/28/ES, tak 
směrnice 98/70/ES. Pokud jde o strategii pro období po roce 2020, všechna biopaliva 
vyráběná z potravinářských plodin a zvláštních energetických plodin by měla být postupně 
omezena.

Pozměňovací návrh 93
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9a) Vzhledem k tomu, že stávající výrobní 
kapacita konvenčního etanolu instalovaná 
v EU představuje z hlediska energie 6 %
trhu s benzinem předpokládaného na rok 
2020, že existuje oprávněný požadavek na 
ochranu stávajících investic do výrobní 
kapacity konvenčních biopaliv 
provedených v dobré víře a že je třeba 
zahájit prodej etanolu vyráběného
z lignocelulózy, je třeba stanovit pro 
benzin zvláštní cíl ve výši alespoň 10 %
energie z obnovitelných zdrojů na 
konečné spotřebě energie v dopravě v roce 
2020, přičemž z těchto 10 % by 8 % měla 
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tvořit biopaliva vyráběná z cukronosných 
plodin a plodin bohatých na škrob.

Or. en

Odůvodnění

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Pozměňovací návrh 94
Giles Chichester

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. en

Pozměňovací návrh 95
Maria Da Graça Carvalho
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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. en

Pozměňovací návrh 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

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. en

Pozměňovací návrh 97
Angelika Niebler
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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. de

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že 5% cíl stanovený v čl. 3 odst. 4 má být zrušen, je tento bod odůvodnění 
nadbytečný. 5% limit pro biopaliva první generace nezamezí dovozům ze třetích zemí, v nichž 
dochází k přeměně lesních porostů a mokřin. Tento přístup však poškodí evropské 
zemědělství. Navíc existuje riziko, že 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví 
dopravy nebude do roku 2020 dosaženo.

Pozměňovací návrh 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

vypouští se



PE510.481v01-00 50/174 AM\933726CS.doc

CS

očekávání provozovatelů těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Marita Ulvskog

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) 4% 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.

Or. sv

Pozměňovací návrh 100
Catherine Trautmann

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 

(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 
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provozovatelů těchto zařízení. provozovatelů těchto zařízení a nejsou 
ohroženy žádné dosavadní investice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 101
Kent Johansson

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) 3% 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 102
Jens Rohde

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 

(10) 7,5% 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 
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nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

Or. en

Pozměňovací návrh 103
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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) 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 104
Sabine Wils

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Je třeba zajistit pobídky, jež
v odvětví dopravy podpoří využívání 
elektřiny z obnovitelných zdrojů. Dále by
v odvětví dopravy měla být podporována 
opatření pro energetickou účinnost 
a úspory energie.

Or. en
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Pozměňovací návrh 105
Giles Chichester

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 106
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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) 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. Aby se 
však zajistilo, že cíle EU v oblasti úspor 
emisí skleníkových plynů a biopaliv budou 
podložené a komplexní, je třeba při 
výpočtu úspor emisí skleníkových plynů 
požadovaných podle kritérií udržitelnosti 
stanovených ve směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 98/70/ES zohledňovat emise 
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy. Do cíle stanoveného v čl. 7a odst. 2 



PE510.481v01-00 54/174 AM\933726CS.doc

CS

je rovněž třeba započítat emise vyplývající
z nepřímé změny ve využívání půdy, aby se 
zajistily pobídky pro výrobu biopaliv
s malým dopadem nepřímé změny 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. en

Odůvodnění

Při výpočtu úspor emisí skleníkových plynů je třeba zohledňovat emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy, aby nebyla postihována biopaliva s malým negativním dopadem a 
zajistily se pobídky pro výrobu biopaliv, která umožňují největší úspory emisí skleníkových 
plynů.

Pozměňovací návrh 107
Britta Thomsen

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) Aby se zajistilo, že cílů EU v oblasti 
úspor emisí skleníkových plynů a biopaliv 
bude skutečně dosaženo, je třeba při 
výpočtu úspor emisí skleníkových plynů 
požadovaných podle kritérií udržitelnosti 
stanovených ve směrnicích 98/70/ES a 
2009/28/ES zohledňovat emise vyplývající
z nepřímé změny 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. en
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Pozměňovací návrh 108
Jens Rohde

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) Modely používané k odhadu emisí
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy, které vznikají při výrobě 
biopaliv, vykazují výsledky se značnými 
rozdíly, omezeními a nejistotami. Výsledky 
modelování emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy jsou proto stále 
příliš nepřesné a neměly by být součástí 
právních předpisů.

Or. en

Odůvodnění

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainties of the current indirect land-use change calculations. 
Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to calculate the 
emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results must be 
differentiated by crop and region.

Pozměňovací návrh 109
Sabine Wils

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 

(11) Čl. 7d odst. 6 směrnice 98/70/ES a čl. 
19 odst. 6 směrnice 2009/28/ES stanoví, že 
je třeba minimalizovat nepřímou změnu 
ve využívání půdy zavedením konkrétní 
metodiky pro výpočet emisí ze změn zásob 
uhlíku, což zajistí, že bude splněn 



PE510.481v01-00 56/174 AM\933726CS.doc

CS

surovin, jež nevedou k další poptávce po 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor.

požadavek na úspory skleníkových plynů 
uvedený v čl. 7b odst. 2 směrnice 98/70/ES 
a čl. 17 odst. 2 směrnice 2009/28/ES. 
Pravidla pro výpočet dopadů skleníkových 
plynů z biopaliv a biokapalin pro účely 
těchto směrnic by proto měla zahrnovat 
faktory, jež zohledňují emise vyplývající
z nepřímé změny ve využívání půdy, které 
lze přičíst různým druhům biopaliv a 
biokapalin. V souladu s čl. 7d odst. 6 
směrnice 98/70/ES a čl. 19 odst. 6 
směrnice 2009/28/ES je třeba pro 
investice, které byly provedeny před 
vstupem této směrnice v platnost, zajistit 
přiměřené záruky.

Or. en

Pozměňovací návrh 110
Fiona Hall

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) Odhadované emise vyplývající
z nepřímé změny ve využívání půdy by se 
měly zahrnout do výpočtu 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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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) Biopalivům vyráběným ze vstupních 
surovin, jež nevedou k další poptávce po 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin nebo zvyšování výnosů, 
by se měl přidělit nulový emisní faktor.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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) Aby se zajistilo, že cílů EU v oblasti 
úspor emisí skleníkových plynů a biopaliv 
bude skutečně dosaženo, je třeba při 
výpočtu úspor emisí skleníkových plynů 
požadovaných podle kritérií udržitelnosti 
stanovených ve směrnici 2009/28/ES a 
směrnici 98/70/ES zohledňovat emise
vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy. Emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy je rovněž třeba 
započítat do cíle stanoveného v čl. 7a odst. 
2, aby se zajistily pobídky pro výrobu 
biopaliv s malým dopadem nepřímé změny 
ve využívání půdy. Biopalivům vyráběným 
ze vstupních surovin, jež nevedou k další 
poptávce po půdě, například biopalivům
z odpadů a zbytků, by se měl za 
předpokladu, že splňují příslušné normy 
udržitelnosti, přidělit nulový emisní faktor.
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Or. en

Pozměňovací návrh 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Využití půdy k pěstování vstupních 
surovin pro výrobu biopaliv by nemělo 
vést k vysídlení místních a domorodých 
společenství. Za tímto účelem by za 
udržitelná měla být považována pouze 
taková biopaliva a biokapaliny, jejichž 
výroba neomezuje práva místních a 
domorodých společenství.

Or. en

Pozměňovací návrh 114
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Přezkum a úprava této metodiky by 
měly zohlednit skutečnost, že podniky na 
základě platného právního předpisu již 
provedly obrovské investice.

Or. fr

Pozměňovací návrh 115
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12
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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.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

V současnosti není k dispozici žádný pevný a přiměřený vědecký základ, jenž by tuto metodu a 
její uplatňování odůvodnil. Tento přístup navíc nezajišťuje nezbytnou právní jistotu.

Pozměňovací návrh 116
Giles Chichester

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 

vypouští se
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úrovních rozložení a včetně dalších 
hodnot, pokud by měly být na trh uvedeny 
nové vstupní suroviny biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

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.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

vypouští se
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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.

Or. en

Pozměňovací návrh 119
Jens Rohde

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 pravidelně revidovat 
seznam dostupných moderních biopaliv 
uvedený v příloze IX, přičemž zohlední 
konsolidovaný vědecký a technický 
pokrok podrobený odbornému přezkumu, 
a měla by průběžně informovat o vývoji 
modelů používaných k odhadu emisí 
vyplývajících ze změny ve využívání půdy.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že další vývoj, konsolidace a odborný přezkum modelů používaných
k výpočtu emisí vyplývajících z nepřímé změny ve využívání půdy jsou nezbytné, měla by 
Komise informovat o vědeckém a technickém pokroku různých modelů.
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Pozměňovací návrh 120
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto přechodné opatření ke 
zmírnění nepřímé změny ve využívání 
půdy. Tato ustanovení již v současné 
formě nejsou adekvátní a musí se začlenit 
do přístupu stanoveného v této směrnici
k zajištění toho, aby celková opatření
k minimalizaci emisí z nepřímé změny ve 
využívání půdy zůstala soudržná.

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto opatření ke zmírnění nepřímé 
změny ve využívání půdy. Komise by měla 
posoudit i další opatření ke zmírnění 
nepřímé změny ve využívání půdy, 
například využívání vedlejších produktů, 
zvyšování výnosů sklizně, efektivitu výroby 
a produkci na zranitelné, opuštěné či 
nevyužívané půdě, s cílem začlenit tato 
opatření do uvedených směrnic v podobě 
bonusu nebo je souhlasně začlenit do 
modelů ke stanovení nepřímé změny ve 
využívání půdy, například modelu, který je 
již stanoven v příloze IV části C bodě 7 
směrnice 98/70/ES a v příloze V části C 
bodě 7 směrnice 2009/28/ES pro biomasu 
získávanou ze znehodnocené půdy, která 
prošla obnovou.

Or. en

Pozměňovací návrh 121
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES a 
čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
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biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto přechodné opatření ke 
zmírnění nepřímé změny ve využívání 
půdy. Tato ustanovení již v současné formě 
nejsou adekvátní a musí se začlenit do 
přístupu stanoveného v této směrnici
k zajištění toho, aby celková opatření
k minimalizaci emisí z nepřímé změny ve 
využívání půdy zůstala soudržná.

biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto přechodné opatření ke 
zmírnění nepřímé změny ve využívání 
půdy. Tato ustanovení již v současné formě 
nejsou adekvátní a musí se začlenit do 
přístupu stanoveného v této směrnici
k zajištění toho, aby celková opatření
k minimalizaci emisí z nepřímé změny ve 
využívání půdy zůstala soudržná. Je však 
nutné poskytovat podporu pro využívání 
znehodnocené půdy k pěstování biopaliv, 
pokud přitom nedochází k nepřímé změně 
ve využívání půdy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 122
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) V zájmu dosažení cíle týkajícího se 
podílu energie z obnovitelných zdrojů
v odvětví dopravy a současné 
minimalizace negativních dopadů změny 
ve využívání půdy je třeba podporovat 
elektřinu z obnovitelných zdrojů, přechod 
na jiný druh dopravy, větší využívání 
veřejné dopravy a energetickou účinnost. 
V souladu s bílou knihou o dopravě by 
tedy členské státy měly usilovat o zvýšení 
energetické účinnosti a snížení celkové 
spotřeby energie v dopravě a zároveň 
podporovat pronikání elektrických vozidel 
na trh a využívání elektřiny
z obnovitelných zdrojů v dopravě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 123
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Za účelem zajištění jednotných 
podmínek k provedení této směrnice by 
měly být Komisi svěřeny prováděcí 
pravomoci. Tyto pravomoci by měly být 
vykonávány v souladu s nařízením 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 182/2011 ze dne 16. února 2011, kterým 
se stanoví pravidla a obecné zásady 
způsobu, jakým členské státy kontrolují 
Komisi při výkonu prováděcích 
pravomocí.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 124
Giles Chichester

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se směrnice 98/70/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 mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 
metodu pro výpočet emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy,

(18) Aby se směrnice 98/70/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 mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 
přípustnou úroveň obsahu kovových přísad
v palivech, přípustné analytické metody 
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přípustnou úroveň obsahu kovových přísad
v palivech, přípustné analytické metody 
týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

Or. en

Pozměňovací návrh 125
Jens Rohde

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se směrnice 98/70/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 mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 
metodu pro výpočet emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy,
přípustnou úroveň obsahu kovových přísad
v palivech, přípustné analytické metody 
týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

(18) Aby se směrnice 98/70/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 mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 
přípustnou úroveň obsahu kovových přísad
v palivech, přípustné analytické metody 
týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

Or. en

Pozměňovací návrh 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 18

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(18) Aby se směrnice 98/70/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 mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 
metodu pro výpočet emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy,
přípustnou úroveň obsahu kovových přísad
v palivech, přípustné analytické metody 
týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

(18) Aby se směrnice 98/70/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 mechanismus 
sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů, metodické zásady a hodnoty 
nezbytné pro posouzení, zda byla splněna 
kritéria udržitelnosti biopaliv, kritéria a 
zeměpisné oblasti pro určování vysoce 
rozmanitých travnatých porostů, metodu 
pro výpočet emisí skleníkových plynů 
během životního cyklu a jejich vykazování, 
přípustnou úroveň obsahu kovových přísad
v palivech, přípustné analytické metody 
týkající se specifikací paliv a povolené 
odchylky tlaku par u benzinu obsahujícího 
bioetanol.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Giles Chichester

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 
moderních biopaliv, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
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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.

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. en

Pozměňovací návrh 128
Jens Rohde

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 
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.

(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 
moderních biopaliv, obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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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 
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.

(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 
pohonných hmot, pravidla pro dodržování 
hierarchie způsobů nakládání s odpady, 
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. en

Pozměňovací návrh 130
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19
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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 
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.

(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 
moderních biopaliv, obsah energie 
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.

Or. da

Pozměňovací návrh 131
Fiona Hall

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

(19) Aby se směrnice 2009/28/ES mohla 
přizpůsobit technickému a vědeckému 
pokroku, měla by se na Komisi přenést 
pravomoc přijímat akty v souladu
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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 
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.

s článkem 290 Smlouvy o fungování 
Evropské unie, pokud jde o seznam 
moderních biopaliv, jež se započítávají do 
dílčího cíle stanoveného v čl. 3 odst. 4, 
obsah energie 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 
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.

(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 obsah energie 
pohonných hmot, kritéria a zeměpisné 
oblasti pro určování vysoce rozmanitých 
travnatých porostů a metodické zásady a 
hodnoty nezbytné pro posouzení, zda byla 
splněna kritéria udržitelnosti biopaliv a 
biokapalin.

Or. en
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Pozměňovací návrh 133
Laurence J.A.J. Stassen

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.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 134
Giles Chichester

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 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti za předpokladu, že používané 
modely jsou významné a spolehlivé, aby 
bylo možné u různých druhů používaných 
plodin přesně stanovit konkrétní hodnoty 
emisí, k nimž dochází vlivem nepřímé 
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změny ve využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 135
Jens Rohde

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 

(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.
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změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

Or. en

Odůvodnění

K zavedení odhadovaných emisních faktorů nepřímé změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti dojde při vstupu této směrnice v platnost.

Pozměňovací návrh 137
Gaston Franco

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 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021. Komise by 
měla provést náležité zkoušky, v nichž 
posoudí dopady podmínek provádění této 
směrnice na odvětví využívající biomasu.

Or. fr

Pozměňovací návrh 138
Fiona Hall

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších (20) Komise by měla na základě nejlepších 
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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.

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. Komise by rovněž měla 
přezkoumat opatření ke zmírnění nepřímé 
změny ve využívání půdy, jako je 
využívání vedlejších produktů, zvyšování 
výnosů sklizně, efektivita výroby a 
produkce plodin na opuštěné půdě.

Or. en

Pozměňovací návrh 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20
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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 mělo zahrnovat kritéria 
udržitelnosti, jež mají být splněna
v případě moderních biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 mělo zahrnovat kritéria 
udržitelnosti, jež mají být splněna v zájmu 
podpory moderních biopaliv.

Or. en

Pozměňovací návrh 142
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je obzvlášť důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů
v přenesené pravomoci by Komise měla
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a 
Radě.

vypouští se

Or. nl

Pozměňovací návrh 143
Herbert Reul

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je obzvlášť důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě. 

(21) Je obzvlášť důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni za 
účasti zástupců zainteresovaných stran, 
včetně dotčených průmyslových odvětví. 
Při přípravě a vypracovávání aktů
v přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě. 

Or. de

Pozměňovací návrh 144
Gaston Franco

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) Je obzvlášť důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě. 

(21) Je obzvlášť důležité, aby Komise
v rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající 
konzultace, a to i na odborné úrovni
v oblasti lesnictví a zemědělství. Při 
přípravě a vypracovávání aktů v přenesené 
pravomoci by Komise měla zajistit, aby 
byly příslušné dokumenty předány 
současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. fr

Pozměňovací návrh 145
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Článek 7a se mění takto: 1. Článek 7a se mění takto:

-a) v odstavci 2 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
a) 6 % do 31. prosince 2020. Členské státy 
budou za účelem tohoto snížení 
požadovat, aby dodavatelé splnili tyto 
průběžné cíle: 2 % do 31. prosince 2016 
a 4 % do 31. prosince 2018;

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že dobrovolné cíle stanovené podle stávající směrnice o jakosti benzinu a 
motorové nafty na trhu nezajistily přechod k palivům s nižším obsahem uhlíku, je cílem tohoto 
pozměňovacího návrhu prodloužit termín pro dosažení průběžných cílů ve výši 2 % a 4 %
stanovených v dané směrnici z roku 2014 na 2016 a z roku 2017 na 2018 a současně zajistit 
jejich závaznost pro dodavatele paliv.
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Pozměňovací návrh 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V odstavci 2 se za písmeno c) vkládá 
nový pododstavec, který zní:
„Pro účely splnění cíle uvedeného v čl. 7a 
písm. a) a b) směrnice 98/70/ES členské 
státy zajistí, že maximální společný 
příspěvek dodavatelů z biopaliv a 
biokapalin vyráběných z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob, cukronosných 
plodin, olejnin a dalších energetických 
plodin pěstovaných na půdě nesmí být 
větší než množství energie odpovídající 
maximálnímu příspěvku stanovenému
v čl. 3 odst. 4 písm. d) směrnice 
2009/28/ES.“

Or. en

Pozměňovací návrh 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. -a (nové)
2008/70/ES
Čl. 7 a – odst. 2 – poslední pododstavec (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) V odstavci 2 se za písmeno c) vkládá 
nový pododstavec, který zní:
„Členské státy zajistí, že maximální podíl 
biopaliv vyráběných z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob, cukronosných 
plodin a olejnin nebo zvláštních 
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energetických plodin pro účely splnění 
cíle uvedeného v prvním pododstavci 
nesmí být větší než množství energie 
odpovídající 5 %, tedy odhadovanému 
podílu na konci roku 2011, konečné 
spotřeby energie v dopravě v roce 2020.“

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový odstavec 6, který zní: vypouští se
„6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně 
odhadovaných emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy podle 
přílohy V. Členské státy oznámí tyto údaje 
Komisi.“

Or. en

Pozměňovací návrh 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 1 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 a – odst. 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový odstavec 6, který zní: vypouští se
„6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně 
odhadovaných emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy podle 
přílohy V. Členské státy oznámí tyto údaje 
Komisi.“

Or. en

Pozměňovací návrh 150
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový odstavec 6, který zní: vypouští se
„6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně 
odhadovaných emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy podle 
přílohy V. Členské státy oznámí tyto údaje 
Komisi.“

Or. en

Odůvodnění

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 



AM\933726CS.doc 81/174 PE510.481v01-00

CS

which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainties of the current indirect land-use change calculations. 
Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to calculate the 
emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results must be 
differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be premature and 
risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Pozměňovací návrh 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně odhadovaných 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy podle přílohy V. Členské 
státy oznámí tyto údaje Komisi.

6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně odhadovaných 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy podle přílohy V. Členské 
státy oznámí tyto údaje Komisi.

Dodavatelé paliv musí orgán, jejž určí 
dotyčný členský stát, navíc informovat o 
tom, jak pokročili v plnění závazného cíle 
ve výši 3 % v rámci cíle 10% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů na 
spotřebě energie v dopravě v každém 
členském státě do roku 2020. Dodavatelé 
doloží, že biopaliva jsou vyráběna ze 
vstupních surovin uvedených na seznamu
v části A přílohy IX a obnovitelných 
kapalných a plynných paliv 
nebiologického původu. Členské státy 
oznámí tyto údaje Komisi.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Dodavatelé paliv musí každoročně do 31. 
března oznámit orgánu, který určí dotyčný 
členský stát, způsoby výroby biopaliv, 
jejich objemy a emise skleníkových plynů 
během životního cyklu na jednotku 
energie, včetně odhadovaných emisí 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy podle přílohy V. Členské 
státy oznámí tyto údaje Komisi.

Dodavatelé paliv musí každoročně do 31. 
března oznámit orgánu, který určí dotyčný 
členský stát, navazující postupy stanovené
tak, aby se předešlo administrativní zátěži,
způsoby výroby biopaliv, jejich objemy a 
emise skleníkových plynů během životního 
cyklu na jednotku energie, včetně 
odhadovaných emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy podle 
přílohy V. Členské státy oznámí tyto údaje 
Komisi.

Or. fr

Pozměňovací návrh 153
Bendt Bendtsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie, včetně odhadovaných 
emisí vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy podle přílohy V. Členské 
státy oznámí tyto údaje Komisi.

6. Dodavatelé paliv musí každoročně do 
31. března oznámit orgánu, který určí 
dotyčný členský stát, způsoby výroby 
biopaliv, jejich objemy a emise 
skleníkových plynů během životního cyklu 
na jednotku energie. Členské státy oznámí 
tyto údaje Komisi.

Or. da
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Pozměňovací návrh 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odst. 5 prvním pododstavci se úvodní 
věta nahrazuje tímto:

vypouští se

„5. Komisi je svěřena pravomoc přijímat 
akty v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 10a, zejména pokud jde o:“

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
„1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území nebo mimo území 
Společenství, zohlední se energie
z biopaliv pro účely uvedené v článku 7a, 
pouze pokud tato biopaliva splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 až 
6c tohoto článku.
Biopaliva vyráběná z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob, cukronosných 
plodin a olejnin a rovněž
z nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin jiných, než jsou 
odpady nebo zbytky, zohledněná pro účely 
uvedené v článku 7a nepřekročí množství 
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energie stanovené v čl. 3 odst. 1 druhém 
pododstavci směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpoře 
využívání energie z obnovitelných zdrojů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se zrušuje druhý 
pododstavec.

Or. en

Odůvodnění

Jednotná právní úprava týkající se udržitelnosti vyžaduje, aby moderní biopaliva podléhala 
týmž kritériím udržitelnosti jako biopaliva konvenční. V zájmu věrohodnosti režimů 
udržitelnosti musí být kontroly přísné a proveditelné u všech biopaliv. V důsledku návrhu 
Komise by byla zvláště prosazována biopaliva vyráběná z neudržitelných surovin. Výjimky
z kritérií udržitelnosti vztahující se na některé druhy odpadu a zbytkové látky by vedly k tomu, 
že bionafta získávaná z odpadního palmového oleje by byla dotována i přesto, že tento 
palmový olej byl vyroben v oblastech s deštnými pralesy, jež byly protiprávně vykáceny. Totéž 
platí v případě použitých jedlých olejů vyráběných neudržitelným způsobem. V takových 
případech by oblasti s významnou biologickou rozmanitostí, deštné pralesy, mokřady ani 
rašeliniště nebyly chráněny.

Pozměňovací návrh 157
António Fernando Correia de Campos

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

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

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

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.

Úspora emisí skleníkových plynů 
vyplývající z používání biopaliv se 
vypočítá postupem podle čl. 7d odst. 1.

Úspora emisí skleníkových plynů 
vyplývající z používání biopaliv se 
vypočítá postupem podle čl. 7d odst. 1.

Kromě toho se úspory emisí skleníkových 
plynů při používání biopaliv uvedených na 
seznamu v části A přílohy V vypočítají 
postupem podle s čl. 7d odst. 1 pouze pro 
množství odpovídající až 5 % celkové 
energie skupiny paliv. Nad 5 % se úspory 
emisí skleníkových plynů u těchto biopaliv 
považují za odpovídající průměrným 
emisím skleníkových plynů během 
životního cyklu fosilních paliv.
U biopaliv vyrobených ze vstupních 
surovin uvedených na seznamu v části A 
přílohy IX směrnice 2009/28/ES se úspora 
emisí skleníkových plynů vypočítá 
postupem podle čl. 7d odst. 1 a jejich podíl 
na výpočtu průměrné intenzity 
skleníkových plynů skupiny paliv se 
vynásobí čtyřmi.
U biopaliv vyrobených ze vstupních 
surovin uvedených na seznamu v části B 
přílohy IX se úspora emisí skleníkových 
plynů vypočítá postupem podle čl. 7d odst. 
1 a jejich podíl na výpočtu průměrné 
intenzity skleníkových plynů skupiny paliv 
se vynásobí dvěma.
U obnovitelných kapalných a plynných 
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paliv nebiologického původu se úspora 
emisí skleníkových plynů vypočítá 
postupem podle čl. 7d odst. 1 a jejich podíl 
na výpočtu průměrné intenzity 
skleníkových plynů skupiny paliv se 
vynásobí čtyřmi.

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení směrnice o obnovitelných zdrojích energie a směrnice o jakosti benzinu a 
motorové nafty, jakož i každá politická reakce na nepřímou změnu ve využívání půdy, by měla 
být jednotná a harmonizovaná. Přínos nižších emisí skleníkových plynů při používání 
„konvenčních“ biopaliv k dosažení cíle 6% snížení emisí proto musí být zohledněn pouze do 
výše 5 % jejich podílu ve skupině paliv a přínos druhé generace biopaliv se vynásobí 4 a 2.

Pozměňovací návrh 158
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Součet přímých a nepřímých emisí 
skleníkových plynů při používání biopaliv 
a biokapalin zohledněný pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 
60 % a nesmí překročit 42 g CO2 eq/MJ.

Or. en

Odůvodnění

Prahové hodnoty úspor emisí vyjádřené v relativních hodnotách (%) jako v případě prahů, 
které navrhla Komise, neposkytují investorům dostatečné záruky, neboť referenční hodnota by 
se mohla v průběhu času měnit. Stanoví-li se maximální hodnota emisí v absolutním 
vyjádření, jak navrhuje tento pozměňovací návrh, bude tento druh investic, na něž by se 
odvětví mohla zaměřit, lépe zajištěn. Hodnota 42 g CO2 eq/MJ odpovídá 50% úsporám emisí 
vzhledem k současné referenční hodnotě.
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Pozměňovací návrh 159
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 
50 % u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2014. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo
k fyzické výrobě biopaliv.

Or. fr

Odůvodnění

Prahová hodnota ve výši 60 % je příliš vysoká a odrazovala by od provádění výzkumu a 
investic v oblasti inovativních způsobů výroby moderních biopaliv, což by také omezilo 
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možnosti jejich využití v průmyslu a odrazovalo od dosažení většího podílu moderních 
biopaliv na trhu.

Pozměňovací návrh 161
Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 162
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Úspora emisí skleníkových plynů při
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 
60 % u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2018. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo
k fyzické výrobě biopaliv.

Or. ro
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Pozměňovací návrh 163
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 164
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí součet 
přímých a nepřímých emisí skleníkových 
plynů při používání biopaliv a biokapalin 
překročit 54 g CO2 eq/MJ do 31. prosince 
2016 a 42 g CO2 eq/MJ od 1. ledna 2017. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo
k fyzické výrobě biopaliv a biokapalin.

Or. en

Odůvodnění

Stanoví-li se maximální hodnoty emisí v absolutním vyjádření, jak navrhuje tento 
pozměňovací návrh, bude tento druh investic, na něž by se odvětví mohla zaměřit, lépe 
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zajištěn. Hodnoty 54 a 42 g CO2 eq/MJ odpovídají 35% a 50% úsporám emisí. Neexistuje 
důvod, proč prodlužovat lhůtu pro dosažení 50% cíle do roku 2018, jak navrhuje Komise.

Pozměňovací návrh 165
Kathleen Van Brempt

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva do 31. 
prosince 2017 dosahovat úspory emisí 
skleníkových plynů nejméně 35 % a od 1. 
ledna 2018 nejméně 50 %.

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 31. prosince 2013 nebo dříve, pro 
účely uvedené v odstavci 1 musí biopaliva 
do 31. prosince 2017 dosahovat úspory 
emisí skleníkových plynů nejméně 45 % a 
od 1. ledna 2018 dále nejméně 60 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 10a, pokud jde o kritéria a 
zeměpisné oblasti k určení travních 
porostů, na které se vztahuje první 
pododstavec písm. c).“

Or. en
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Pozměňovací návrh 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 2 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7b – odst. 2 – třetí pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 10a, pokud jde o kritéria a 
zeměpisné oblasti k určení travních 
porostů, na které se vztahuje první 
pododstavec písm. c).“

Or. en

Pozměňovací návrh 168
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se odstavec 4a, který zní:
„4. Biopaliva a biokapaliny ze zemí nebo 
regionů, v nichž emise vyplývající ze změn 
ve využívání půdy dosahují více jak 35 %
emisí fosilních paliv (30 g CO2 eq / MJ) 
vypočítaných pro celou zemi nebo region 
postupem podle bodu 7 části C přílohy IV, 
se nezohledňují pro účely uvedené
v odstavci 1.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 169
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vkládá se odstavec 5a, který zní:
„Biopaliva a biokapaliny zohledněné pro 
účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyráběny z odpadů, pokud před jejich 
využitím pro energetické účely není 
nezávisle ověřen jejich soulad s hierarchií 
způsobů nakládání s odpady, konkrétně 
předcházením vzniku, přípravou
k opětovnému použití a recyklací, jak je 
uvedena ve směrnici 2008/98/ES.“

Or. en

Pozměňovací návrh 170
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se odstavec 5a, který zní:
„5a. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c) nesmí být vyráběny ze surovin 
pocházejících z odpadů, pokud před jejich 
energetickým využitím není nezávisle 
ověřen a potvrzen jejich soulad
s hierarchií způsobů nakládání s odpady, 
jak je uvedena v článku 4 směrnice 



AM\933726CS.doc 93/174 PE510.481v01-00

CS

2008/98/ES, konkrétně předcházením 
vzniku, přípravou k opětovnému použití a 
recyklací.
Komise je za tímto účelem v souladu
s článkem 25b zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci, v nichž stanoví 
způsoby nezávislého ověření a potvrzení. 
Tyto způsoby budou přijaty do [1. ledna 
2016].“

Or. en

Odůvodnění

Na odpady by se měla před tím, než je lze využít k energetickým účelům, vztahovat hierarchie 
způsobů nakládání s odpady stanovená v článku 4 rámcové směrnice o odpadech, tedy 
předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití a recyklace, a měly by podléhat 
nezávislému ověření a potvrzení o splnění těchto požadavků, aby se zabránilo podvodům.

Pozměňovací návrh 171
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se odstavec 5a, který zní: 
„5a. Suroviny používané k výrobě biopaliv 
a biokapalin by neměly být zohledněny 
pro účely uvedené v čl. 7a odst. 2 písm. a), 
b) a c), jestliže v roce jejich produkce 
došlo k podstatné změně ve využívání 
půdy, na něž se vztahují odstavce 4 a 5.“

Or. en

Odůvodnění

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
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European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Pozměňovací návrh 172
Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se odstavec 5a, který zní:
„5a. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 se vyrobí ze 
surovin produkovaných na základě 
udržitelných postupů obhospodařování 
půdy, které zachovávají nebo zvyšují 
zásobu uhlíku v ekosystémech, 
zachovávají biologickou rozmanitost a 
chrání úrodnost půdy a organický uhlík
v půdě, předcházejí erozi půdy, podporují 
ochranu vodních zdrojů a mají minimální 
dopady na dostupnost a kvalitu vody a 
vyváženost z hlediska živin a minerálů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 173
Ivo Belet

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

ba) v odstavci 7 se první věta druhého 
pododstavce mění takto: 
„Komise každé dva roky předkládá 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o
dopadu vyšší poptávky po biopalivech na 
sociální udržitelnost ve Společenství a ve 
třetích zemích, o příspěvku výroby 
biopaliv k omezování nedostatku 
rostlinných bílkovin v EU a o dopadu 
politiky Společenství v oblasti biopaliv na 
dostupnost potravin za přijatelné ceny, 
zejména pro obyvatele rozvojových zemí, a 
o širších otázkách týkajících se rozvoje.“

Or. nl

Pozměňovací návrh 174
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 článku 7a a čl. 7b 
odst. 2 se emise skleníkových plynů 
vznikající během životního cyklu biopaliv 
vypočítají tímto způsobem:
a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby stanovena v příloze IV části 
A nebo B a pokud se hodnota el pro tato 
biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná
v souladu s přílohou IV částí C bodem 7 
rovná nule nebo je nižší než nula a pokud 
jsou odhadované emise vyplývající
z nepřímé změny ve využívání půdy
v souladu s přílohou V částí B nulové, 
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použitím této standardní hodnoty;
b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v příloze IV 
části C plus odhady emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy 
stanovené v příloze V;
c) použitím hodnoty vypočítané jako 
součet činitelů ve vzorci uvedeném
v příloze IV části C bodu 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 plus odhady emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy 
stanovené v příloze V.“

Or. en

Odůvodnění

Přizpůsobení metodě výpočtu s cílem zohlednit odhady nepřímé změny ve využívání půdy
v souladu s nedávno předloženým návrhem přílohy V směrnice o jakosti benzinu a motorové 
nafty.

Pozměňovací návrh 175
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. -a (nový)
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 článku 7a a čl. 7b 
odst. 2 se emise skleníkových plynů 
vznikající během životního cyklu biopaliv 
vypočítají tímto způsobem:
a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby stanovena v příloze IV části 
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A nebo B a pokud se hodnota el pro tato 
biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná
v souladu s přílohou V částí C bodem 7 
rovná nule nebo je nižší než nula, 
použitím této standardní hodnoty; k této 
standardní hodnotě se přidají hodnoty pro 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy stanovené v příloze V;
b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v příloze IV 
části C; k této skutečné hodnotě se přidají 
hodnoty pro emise vyplývající z nepřímé 
změny ve využívání půdy stanovené
v příloze V; nebo
c) použitím hodnoty vypočítané jako 
součet činitelů ve vzorci uvedeném
v příloze IV části C bodu 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 IV 
části C, s výjimkou hodnoty eiluc, pro niž je 
nutno používat hodnoty uvedené v příloze 
V.“

Or. en

Pozměňovací návrh 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 3 – odst. 5 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se opravy odhadnutých typických 
a standardních hodnot v příloze IV 
částech B a E.

vypouští se
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Or. en

Pozměňovací návrh 177
Giles Chichester

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy V 

vypouští se
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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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 180
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

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 za 
předpokladu, že v členských státech 
podporují výzkum a vývoj v oblasti 
inovativních technologií a zohledňují 
skutečnost, že je nezbytné zajistit větší 
bezpečnost dodávek naftových paliv.

Or. fr

Odůvodnění

Pro účely přizpůsobení přílohy V technickému a vědeckému pokroku mohou být akty
v přenesené pravomoci opodstatněné. Aby však nedošlo ke vzniku nejistoty, jež by mohla 
odrazovat od investic, je třeba zdůraznit, že cílem uvedených opatření bude vždy podpora 
výzkumu a vývoje v členských státech a pokrytí poptávky na trhu.

Pozměňovací návrh 181
António Fernando Correia de Campos
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Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Komise předloží do 31. prosince 2014 a 
poté každé dva roky zprávu o technickém 
a vědeckém pokroku v otázce posouzení
hodnot nepřímé změny ve využívání půdy 
u skupin plodin. Zpráva bude případně 
doprovázena návrhem na přizpůsobení 
přílohy VIII nejlepším dostupným 
vědeckým důkazům, na revizi navržených
hodnot nepřímé změny ve využívání půdy 
u skupin plodin, zavedení nových hodnot 
na dalších úrovních rozložení (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin
z nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se písmeno a) nahrazuje 
tímto:
a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby stanovena v příloze V části 
A nebo B a pokud se hodnota pro tato 
biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná
v souladu s přílohou V částí C bodem 7 a 
přílohou V částí A rovná nule nebo je 
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nižší než nula, použitím této standardní 
hodnoty;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby emise skleníkových plynů vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy byly zohledněny při posuzování toho, zda kritéria úspor emisí skleníkových 
plynů stanovená ve směrnici 98/70/ES byla splněna.

Pozměňovací návrh 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 7 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„7. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy IV 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.“

Or. en

Pozměňovací návrh 184
Andrzej Grzyb

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 7 – první pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 7 se první pododstavec
nahrazuje tímto:

vypouští se

„7. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy IV 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.“

Or. en

Pozměňovací návrh 185
António Fernando Correia de Campos

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 3 – písm. b
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7d – odst. 7 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení přílohy IV 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.

Komise případně předloží návrh na 
přizpůsobení přílohy IV nejlepším 
dostupným vědeckým důkazům, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.

Or. en

Pozměňovací návrh 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 6
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10 – odst. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V článku 10 se odstavec 1 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„1. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 10a 
týkající se přizpůsobení analytických 
metod uvedených v přílohách I, II a III
technickému a vědeckému pokroku.“

Or. en

Pozměňovací návrh 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Vkládá se nový článek 10a, který zní: vypouští se
„Článek 10a
Výkon přenesené pravomoci
1. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci je svěřena Komisi za podmínek 
stanovených v tomto článku.
2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 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.
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 
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zveřejnění v Úředním věstníku Evropské 
unie nebo k pozdějšímu dni, který je
v něm upřesněn. Nedotýká se platnosti již 
platných aktů v přenesené pravomoci.
4. Přijetí aktu v přenesené pravomoci 
Komise neprodleně oznámí současně 
Evropskému parlamentu a Radě.
5. Akt v přenesené pravomoci přijatý 
podle čl. 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 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva 
měsíce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10 a (nový) – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 5, 
čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je svěřena na 
dobu neurčitou ode dne vstupu této 
směrnice v platnost. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10 a (nový) – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10 a (nový) – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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. 5, 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. en

Pozměňovací návrh 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 8
Směrnice 98/70/ES
Čl. 11 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. V článku 11 se zrušuje odstavec 4. vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 192
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Čl. 2 písm. k) se mění takto:
k) „režimem podpory“ se rozumí jakýkoli 
nástroj, režim nebo mechanismus 
uplatňovaný členským státem či skupinou 
členských států, který podporuje využívání 
energie z obnovitelných zdrojů snížením 
nákladů na výrobu této energie, zvýšením 
ceny, za kterou ji lze prodat, nebo 
zvýšením množství takto prodané energie 
prostřednictvím povinnosti využívat 
energii z obnovitelných zdrojů nebo jinak; 
to zahrnuje mimo jiné investiční podporu, 
osvobození od daně nebo snížení daně, 
vrácení daně, režimy podpory v případě 
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povinnosti využívat energii
z obnovitelných zdrojů, včetně režimů 
využívajících zelené certifikáty, a režimy 
přímé cenové podpory, včetně tarifů 
výkupních cen a plateb prémií; režimy 
podpory nesmí narušovat trhy se 
surovinami jiných zpracovatelských 
odvětví, jež tradičně využívají tytéž 
suroviny.

Or. fr

Pozměňovací návrh 193
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se doplňuje písmeno oa), 
které zní:
„oa) „moderními biopalivy“ se rozumí 
biologický materiál, v jehož případě jsou 
relevantní alternativní způsoby použití 
spojeny s významnými emisemi metanu a 
oxidu dusného, aniž by byla vyrobena 
využitelná energie, v souladu s definicí
v příloze IX. Komise je zmocněna přijímat 
akty v přenesené pravomoci podle článku 
25b týkající se přizpůsobení této definice 
technickému a vědeckému pokroku.“

Or. sv

Odůvodnění

Cílem je vytvořit pro trh pobídky k podpoře moderních biopaliv.

Pozměňovací návrh 194
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1 – podbod 1 (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„oa) vyspělé technologie biopaliv jsou 
biopaliva typicky vyráběná
z nepotravinářských/nekrmných 
vstupních surovin, jako jsou odpady a 
zbytky (tj. pšeničná sláma, komunální 
odpad), nepotravinářské plodiny (tj. trávy, 
ozdobnice čínská) a řasy. Většina 
technologií se nachází v pilotní fázi nebo
v procesu technologického vývoje.“

Or. en

Pozměňovací návrh 195
Giles Chichester

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

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. en

Pozměňovací návrh 196
Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

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

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. en

Odůvodnění

Každý členský stát by měl rozhodnout, v kterém hospodářském odvětví chce v zájmu splnění 
celkového cíle stanoveného směrnicí o obnovitelných zdrojích energie postupovat.

Pozměňovací návrh 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

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 
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plodin a olejnin větší než množství energie 
odpovídající maximálnímu příspěvku 
stanovenému v čl. 3 odst. 4 písm. d).“

Or. en

Pozměňovací návrh 198
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„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).“

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

Or. fr

Odůvodnění

Biopaliva mají na inovace v oblasti biotechnologií a chemického složení zeleniny 
multiplikační účinek. Je proto třeba podporovat výzkum a vývoj ve všech jejich odvětvích, 
které k tomu mají dobrý potenciál, včetně fermentačního průmyslu.

Pozměňovací návrh 199
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. b
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 1 – druhý pododstavec
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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).

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 a rovněž
z nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin jiných, než jsou 
odpady nebo zbytky, větší než množství 
energie odpovídající maximálnímu 
příspěvku stanovenému v čl. 3 odst. 4 
písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 200
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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).

Pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v prvním pododstavci nesmí být 
maximální společný příspěvek z biopaliv a 
biokapalin vyráběných z olejnin větší než 
4 % z 10 % stanovených v čl. 3 odst. 4 
písm. d).

Or. sv

Odůvodnění

Bude-li horní hranice uplatňována u menšího počtu plodin, sníží se.
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Pozměňovací návrh 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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).

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, olejnin a dalších energetických 
plodin pěstovaných na půdě větší než 
množství energie odpovídající 
maximálnímu příspěvku stanovenému v čl. 
3 odst. 4 písm. d).

Or. en

Pozměňovací návrh 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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).

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

Or. en
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Odůvodnění

Aby limit pro biopaliva vyráběná z potravinářských plodin a zvláštních energetických plodin 
přinesl užitek, měl by být započten jak do cílů směrnice 2009/28/ES, tak směrnice 98/70/ES. 
Toto omezení by mělo zajistit, že cíle a dotace EU již dále nebudou způsobovat žádné další 
negativní dopady vyplývající z konfliktu mezi palivy a potravinami.

Pozměňovací návrh 203
Fiona Hall

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 1 se doplňuje třetí 
pododstavec, který zní:
„Nejpozději do 31. prosince 2014 Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanoví pravidla pro vynětí 
biopaliv vyráběných z konkrétních 
obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin, 
během jejichž výroby se uplatňují 
dostatečná opatření ke zmírnění nepřímé 
změny ve využívání půdy, z ustanovení čl. 
3 odst. 4 písm. d) s cílem kompenzovat 
jejich faktory nepřímé změny ve využívání 
půdy. Tato opatření ke zmírnění nepřímé 
změny mohou zahrnovat využívání 
vedlejších produktů a efektivitu výroby, 
pokud splňují kritéria stanovená v čl. 17 
odst. 2 této směrnice.“

Or. en

Odůvodnění

U biopaliv první generace vyráběných z potravinářských plodin lze prostřednictvím 
zmírňujících opatření, jako je využívání vedlejších produktů, omezovat emise vyplývající
z nepřímé změny ve využívání půdy a dosáhnout prahových hodnot pro emise skleníkových 
plynů stanovených ve směrnici 2009/28/ES. Pravidla pro stanovení výjimky pro tato 
udržitelná biopaliva by měla stanovit Komise.
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Pozměňovací návrh 204
Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. b a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 1 se doplňuje třetí 
pododstavec, který zní:
„Nejpozději do 31. prosince 2014 Komise 
prostřednictvím aktů v přenesené 
pravomoci stanoví pravidla pro vynětí 
biopaliv vyráběných z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob, cukronosných 
plodin a olejnin, u nichž se uplatňují 
opatření ke zmírnění nepřímé změny ve 
využívání půdy, jako je využívání 
vedlejších produktů, zvyšování výnosů 
sklizně, efektivita výroby a produkce 
plodin na opuštěné půdě, z ustanovení čl. 
3 odst. 4 písm. d), pokud splňují kritéria 
stanovená v čl. 17 odst. 2 této směrnice.“

Or. en

Odůvodnění

U biopaliv první generace vyráběných z potravinářských plodin lze prostřednictvím 
zmírňujících opatření, jako je využívání vedlejších produktů, omezovat emise vyplývající
z nepřímé změny ve využívání půdy a dosáhnout prahových hodnot pro emise skleníkových 
plynů stanovených ve směrnici 2009/28/ES. Pravidla pro stanovení výjimky pro tato 
udržitelná biopaliva by měla stanovit Komise.

Pozměňovací návrh 205
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. b a (nové)
2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v odstavci 1 se doplňuje třetí 
pododstavec, který zní:
„V roce 2020 musí podíl energie
z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě činit nejméně 3 %.“

Or. sv

Odůvodnění

Abychom vytvořili pro trh pobídky k přechodu na moderní biopaliva, měli bychom stanovit 
pevný cíl, a podpořit tak udržitelnou strategii v oblasti biopaliv v Evropě.

Pozměňovací návrh 206
Bendt Bendtsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) za první pododstavec se vkládají 
pododstavce, které znějí:
„V roce 2020 musí podíl energie
z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě činit nejméně 3 %.
V roce 2025 musí podíl energie
z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě činit nejméně 5 %.“

Or. da

Odůvodnění

Úprava pozměňovacího návrhu zpravodaje Vidal-Quadrase vložením nového podbodu -i za 
první pododstavec čl. 2 odst. 2 písm. c) návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh 207
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) první pododstavec nahrazuje tímto:
„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 rovněž 
zajistí, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na benzinu v roce 2020 činil 
alespoň 10 % konečné spotřeby energie
z benzinu v uvedeném členském státě.“

Or. en

Pozměňovací návrh 208
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) za první pododstavec se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„Každý členský stát zajistí, aby podíl 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
využívané ve všech druzích dopravy v roce 
2020 činil alespoň 2 % konečné spotřeby 
energie v dopravě v uvedeném členském 
státě.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 209
Maria Da Graça Carvalho

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod -i (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – písm. o a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) za první pododstavec se vkládá nový 
pododstavec, který zní:
„Podíl moderních biopaliv musí v roce 
2020 činit alespoň 2 % konečné spotřeby 
energie v dopravě.“

Or. en

Pozměňovací návrh 210
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) písmeno a) se nahrazuje tímto:
„a) jmenovatel odpovídá 80 % celkového 
množství energie spotřebované v dopravě
v roce 2010 pro účely prvního 
pododstavce, zohledňuje se pouze benzín, 
motorová nafta a biopaliva spotřebované
v silniční a železniční dopravě a 
elektřina;“

Or. en
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Pozměňovací návrh 211
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) v písmeni b) se doplňuje nová věta, která 
zní:

i) v písmeni b) se doplňuje nová věta, která 
zní:

„Tato odrážka se použije, aniž je dotčen čl. 
17 odst. 1 a čl. 3 odst. 4 písm. d);“

„zohledňuje se rovněž množství energie 
odpovídající opatřením pro energetickou 
účinnost a úspory energie přijatým 
členskými státy; tato odrážka se použije, 
aniž je dotčen čl. 17 odst. 1 a čl. 3 odst. 4 
písm. d);“

Or. en

Pozměňovací návrh 212
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i) v písmeni b) se doplňuje nová věta, 
která zní:

vypouští se

„Tato odrážka se použije, aniž je dotčen 
čl. 17 odst. 1 a čl. 3 odst. 4 písm. d);“

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod i a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ia) písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) pro výpočet příspěvku elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů a 
spotřebované ve všech typech elektrických 
vozidel pro účely uvedené v písmenech a)
a b) si mohou členské státy zvolit, zda 
použijí průměrný podíl elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie ve 
Společenství nebo podíl elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie ve své 
vlastní zemi ve výši naměřené dva roky 
před dotčeným rokem. Dále se bude pro
výpočet elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie spotřebované všemi typy 
elektrických vozidel považovat tato 
spotřeba za pětinásobek vstupu elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie.“

Or. en

Odůvodnění

Využíváním elektřiny z obnovitelných zdrojů ve všech druzích dopravy lze přispět
k udržitelnějšímu odvětví dopravy. Elektrická vozidla by mohla být řešením problémů, s nimiž 
se odvětví dopravy potýká, neboť jsou z hlediska spotřeby energie podstatně účinnější než 
vozidla se spalovacími motory. Současně hrají důležitou úlohu i v jiných souvislostech energie
z obnovitelných zdrojů, neboť mohou představovat i možnost skladování elektřiny.

Pozměňovací návrh 214
Britta Thomsen

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

ia) písmeno c) se nahrazuje tímto:
„c) pro výpočet elektřiny z obnovitelných 
zdrojů energie spotřebované elektrickými 
silničními vozidly se tato spotřeba bude 
považovat za pětinásobek vstupu elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie.“

Or. en

Pozměňovací návrh 215
Giles Chichester

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod 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. en

Pozměňovací návrh 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Pozměňovací návrh 217
Angelika Niebler

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – 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 být podíl energie z biopaliv 
vyráběných ze surovin uvedených v příloze 
IX v roce 2020 alespoň 2 % konečné 
spotřeby energie v dopravě a

ii) podíl energie z biopaliv vyráběných 
z potravinářských plodin musí být alespoň 
8 % konečné spotřeby energie v dopravě.

Or. de

Odůvodnění

Zavedení 5% limitu pro biopaliva první generace je spojeno s rizikem, že cíle stanoveného ve 
směrnici 2009/28/ES, tedy podílu energie z obnovitelných zdrojů energie ve výši alespoň 10 %
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konečné spotřeby energie v dopravě v roce 2020, nebude dosaženo. Moderní biopaliva se 
stále vyvíjejí a v tomto desetiletí nebude jejich trh považován za vyspělý. Proto je zapotřebí 
stanovit zvláštní cíl ve výši 2% podílu energie.

Pozměňovací návrh 218
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – 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 nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin
v roce 2020 větší než 7,5 % (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě. Podíl energie
z biopaliv vyrobených z obilovin a jiných 
plodin bohatých na škrob a cukronosných 
plodin bude v roce 2020 činit 8% podíl 
konečné spotřeby energie na benzinu.

Or. en

Odůvodnění

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Pozměňovací návrh 219
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – 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 nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin a olejnin a 
rovněž z nepotravinářských celulózových 
a lignocelulózových vláknin jiných, než 
jsou odpady nebo zbytky, v roce 2020 větší 
než 4 % (odhadovaný podíl na konci roku 
2011) konečné spotřeby energie v dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Gaston Franco

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – 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 nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných
z rostlinného oleje a etanolu z cukrové 
třtiny, obilovin nebo jiných plodin 
bohatých na škrob v roce 2020 větší než 
5 % (odhadovaný podíl na konci roku 
2011) konečné spotřeby energie v dopravě.

Or. fr

Odůvodnění

Je proto třeba podporovat výzkum a vývoj ve všech odvětvích, které k tomu mají dobrý 
potenciál, buď prostřednictvím systému, jenž zohledňuje energetický obsah, nebo stanovením 
dílčích cílů pro přimíchávání biopaliv, což by investorům zajistilo jasné podmínky, a 
udržitelnou činností vycházející z vyspělosti dotčených odvětví.
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Pozměňovací návrh 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – 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 nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných
z potravinářských plodin a zvláštních 
energetických plodin v roce 2020 větší než 
5 % (odhadovaný podíl na konci roku 
2011) konečné spotřeby energie v dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Aby se vyřešila konkurence potravin a paliv, k níž dochází v důsledku politik v oblasti 
biopaliv, a omezil se dopad na využívání půdy a vody, je třeba 5% limit pro konvenční 
biopaliva uplatňovat nejen u potravinářských plodin, ale měl by zahrnovat i zvláštní 
energetické plodiny (čili nepotravinářské plodiny). Aby se účinně omezila spotřeba biopaliv a 
biokapalin vyráběných s využitím půdy, neměly by být na jejich výrobu poskytovány žádné 
dotace ani finanční podpora přesahující horní hranici stanovenou v tomto návrhu.

Pozměňovací návrh 222
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

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
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v roce 2020 větší než 5% (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

v roce 2020 větší než 3 % (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě.

Or. en

Odůvodnění

Komise ve svém původním návrhu nestanovila pro biopaliva první generace žádnou horní 
hranici do roku 2020 a nevyslala investorům správný signál. Cílem tohoto pozměňovacího 
návrhu je naopak podpořit inovace tím, že naznačí, že biopaliva vyráběná z potravinářských 
plodin musí být postupně nahrazována jinými opatřeními v odvětví dopravy a pohonnými 
hmotami. Využívání těchto biopaliv by tedy mělo být postupně omezováno a jejich dnešní 
(2010) podíl v odvětví dopravy ve výši 4,7 % by měl klesnout na 3 % v roce 2020.

Pozměňovací návrh 223
Kent Johansson

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – 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 nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných
z olejnin v roce 2020 větší než 3 %
(odhadovaný podíl na konci roku 2011) 
konečné spotřeby energie v dopravě.

Or. en

Odůvodnění

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.
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Pozměňovací návrh 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – 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 nesmí být 
podíl energie z moderních biopaliv roce 
2020 menší než 2 % konečné spotřeby 
energie v dopravě.

Or. en

Pozměňovací návrh 225
Britta Thomsen

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod ii
2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – 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 nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin, olejnin a 
dalších energetických plodin pěstovaných 
na půdě v roce 2020 větší než 5 %
(odhadovaný podíl na konci roku 2011) 
konečné spotřeby energie v dopravě.

Energie z biopaliv a biokapalin 
nepřekročí podíly stanovené v tomto 
článku.

Or. en
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Pozměňovací návrh 226
Marita Ulvskog

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – 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 nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných
z olejnin v roce 2020 větší než 4 %
konečné spotřeby energie v dopravě.

Or. sv

Odůvodnění

Tímto PN je etanol vyňat z 5% limitu.

Pozměňovací návrh 227
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) doplňuje se nové písmeno da), které 
zní:
„da) podíl energie z biopaliv vyráběných 
ze vstupních surovin uvedených na 
seznamu v příloze IX musí činit alespoň 
2,5 % konečné spotřeby energie v dopravě
v roce 2020 a podíl energie z biopaliv 
vyráběných z plodin nesmí být větší než 
7,5 % konečné spotřeby energie jak
z motorové nafty, tak benzinu v roce 
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2020.“

Or. en

Pozměňovací návrh 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iia) vkládá se nové písmeno da), které zní:
„da) členské státy musí po roce 2020 
zachovat podíl energie z obnovitelných 
zdrojů alespoň na úrovni stanovené
v prvním pododstavci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se odstavec 4a, který zní:
„4a. V zájmu splnění cíle stanoveného
v odstavci 4 tohoto článku sníží každý 
členský stát spotřebu energie alespoň o 
15 % oproti úrovni spotřeby energie
v silniční dopravě v roce 2008.
Do jednoho roku od [jeden rok od vstupu 
této směrnice v platnost] každý členský 
stát zveřejní a předá Komisi dokument
s předběžnými odhady, v němž uvede 
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opatření a kroky, které přijme za účelem 
dosažení souladu s ustanoveními tohoto 
odstavce.“

Or. en

Pozměňovací návrh 230
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se odstavec 4a, který zní:
„4a. Do [jednoho roku od vstupu této 
směrnice v platnost] Komise doporučí 
dodatečná opatření, která by členské státy 
mohly přijmout za účelem podpory a 
prosazování energetické účinnosti a úspor 
energie v odvětví dopravy. Součástí 
doporučení musí být odhady množství 
energie, které lze přijetím jednotlivých 
opatření uspořit. Množství energie 
odpovídající opatřením, která členský stát 
zavedl, musí být zohledněno pro účely 
výpočtu uvedené v písmenu b).“

Or. en

Pozměňovací návrh 231
Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se odstavec 4a, který zní:
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„4a. Členské státy mohou v plném 
rozsahu nebo zčásti dosáhnout svého 
podílu energie z biopaliv vyráběných
z obilovin a jiných plodin bohatých na 
škrob, cukronosných plodin, olejnin a 
dalších energetických plodin pěstovaných 
na půdě prostřednictvím vyššího podílu 
větrné, sluneční, geotermální a přílivové 
energie nevyužívající biomasu, pokud 
doplňují prognózy uvedené v jejich 
národních akčních plánech pro energii
z obnovitelných zdrojů oznámených podle 
čl. 4 odst. 2.“

Or. en

Pozměňovací návrh 232
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V čl. 4 odst. 3 se za písmeno b) vkládá 
nový pododstavec, který zní:
„Do [jednoho roku od vstupu této 
směrnice v platnost] každý členský stát 
zveřejní a předá Komisi dokument
s předběžnými odhady, v němž uvede 
dodatečná opatření, která hodlá přijmout
v souladu s čl. 3 odst. 5.“

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2b. V čl. 4 odst. 3 se za písmeno b) vkládá 
nový pododstavec, který zní:
„Do [jednoho roku od vstupu této 
směrnice v platnost] každý členský stát 
zveřejní a předá Komisi dokument
s předběžnými odhady, v němž uvede 
kroky, které hodlá přijmout v zájmu 
dosažení cíle stanoveného v čl. 3 odst. 4 
posledním pododstavci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Krišjānis Kariņš

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„Příspěvek, který tvoří
i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;
ii) biopaliva vyráběná ze vstupních 
surovin uvedených v části B přílohy IX, se 
považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;
iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.
Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
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spadat do kategorií i) až iii). 
Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze 
IX.“ 

Or. lv

Pozměňovací návrh 235
Bendt Bendtsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„Příspěvek, který tvoří
i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;
ii) biopaliva vyráběná ze vstupních 
surovin uvedených v části B přílohy IX, se 
považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;
iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.
Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií i) až iii). 
Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
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přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze 
IX.“ 

Or. da

Pozměňovací návrh 236
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„Příspěvek, který tvoří
i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;
ii) biopaliva vyráběná ze vstupních 
surovin uvedených v části B přílohy IX, se 
považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;
iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.
Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií i) až iii). 
Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
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s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze 
IX.“ 

Or. de

Odůvodnění

Několikanásobné započtení je ze statistického hlediska problematické, protože vytváří 
„virtuální“ biopaliva, čímž zpochybňuje cíle EU v oblasti klimatu pro rok 2020. Ohledně 
skutečného příspěvku moderních biopaliv, jenž dosahuje pouhé ¼ zdánlivé hodnoty, uvádí 
návrh Komise veřejnost v omyl. Několikanásobné započtení by tak vedlo k většímu využívání 
fosilních paliv v dopravě v EU.

Pozměňovací návrh 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek, který tvoří: Podíl biopaliv vyráběných ze vstupních 
surovin uvedených v části A přílohy IX 
činí v rámci cíle 10% podílu energie
z obnovitelných zdrojů na spotřebě 
energie v dopravě v každém členském 
státě do roku 2020 3 %.

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

Členské státy v roce 2016 doloží, že podíl 
biopaliv vyráběných ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX a 
obnovitelných kapalných a plynných paliv 
nebiologického původu činí v rámci 
cíle 10% podílu energie z obnovitelných 
zdrojů na spotřebě energie v dopravě
v každém členském státě 0,5 %.

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

Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do přílohy IX části A.

iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 

Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
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čtyřnásobek jejich energetického obsahu. přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze IX.

Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií i) až iii). 
Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze IX.

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek, který tvoří: Od roku 2018 se příspěvek, který tvoří 
biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v příloze IX, u nichž se 
prokázalo, že splňují kritéria udržitelnosti, 
jak bylo uvedeno v bodě odůvodnění 7, 
považuje za dvoj- až čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu. Součástí zprávy, 
kterou do konce roku 2017 vypracuje 
Evropská komise, bude v souladu 
s článkem 3 tohoto návrhu i předchozí 
vědecké posouzení jejich skutečné 
udržitelnosti.

i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
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uvedených v části A přílohy IX, se
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;

spadat do kategorií v příloze IX.

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

iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.
Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií i) až iii).
Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze IX.

Or. en

Odůvodnění

V důsledku několikanásobného započtení moderních biopaliv bez jakéhokoli předchozího 
posouzení jejich přínosů může být podporován trh, jehož udržitelnost je stále nejistá. 
Evropská komise by proto do konce roku 2017 měla provést zvláštní analýzu a posoudit 
přínosy moderních biopaliv, aby byla podporována pouze taková moderní biopaliva, jež 
zajišťují ekologickou a sociální udržitelnost a rovněž dodržují hierarchii způsobů nakládání
s odpady a zohledňují nejefektivnější využívání zdrojů.

Pozměňovací návrh 239
Fiona Hall

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

Příspěvek, který tvoří: V roce 2020 musí podíl elektrických 
vozidel podle čl. 3 odst. 4 písm. c) a 
energie z moderních biopaliv uvedených
v příloze XI činit alespoň 4 % konečné 
spotřeby energie v odvětví dopravy.

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

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

iii) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu, se považuje za 
čtyřnásobek jejich energetického obsahu.
Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do kategorií i) až iii).

Členské státy zajistí, aby žádné suroviny 
nebyly záměrně modifikovány s cílem 
spadat do předchozího pododstavce.

Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze IX.

Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze IX.

Or. en

Odůvodnění

Několikanásobné započtení ve skutečnosti neznamená, že cílů stanovených ve směrnici 
2009/29/ES bude dosaženo, neboť objem energie potřebný k pokrytí poptávky není ve 
skutečnosti vyroben, a proto by to mohlo vést k většímu využívání fosilních paliv.

Pozměňovací návrh 240
Jens Rohde



AM\933726CS.doc 139/174 PE510.481v01-00

CS

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek, který tvoří: vypouští se
i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;
ii) biopaliva vyráběná ze vstupních 
surovin uvedených v části B přílohy IX, se 
považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 241
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příspěvek, který tvoří: vypouští se
i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin 
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za čtyřnásobek jejich 
energetického obsahu;
ii) biopaliva vyráběná ze vstupních 
surovin uvedených v části B přílohy IX, se 
považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;

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

Or. en

Pozměňovací návrh 242
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Jak je uvedeno v článku 1 směrnice o obnovitelných zdrojích energie, tato směrnice „zavádí 
pro podporu energie z obnovitelných zdrojů společný rámec“. Neexistuje proto žádný důvod, 
proč by se tato směrnice měla vztahovat i na paliva vyráběná z neobnovitelných vstupních 
surovin.

Pozměňovací návrh 243
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Suroviny, které byly záměrně 
modifikovány tak, aby byly považovány za 
odpad, nespadají do kategorií i) až iii). 
Členské státy zajistí, že v případě zjištění 
podvodu budou přijata náležitá opatření.
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Or. en

Pozměňovací návrh 244
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biopaliva vyráběná z lignocelulózových 
vláknin musí v roce 2020 činit alespoň 
1 % konečné spotřeby energie v odvětví 
dopravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 245
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Biopaliva vyráběná ze surovin uvedených
v příloze IX části A musí v roce 2020 činit 
alespoň 2 % konečné spotřeby energie
v odvětví dopravy.

Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Giles Chichester
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V roce 2020 musí podíl energie
z moderních biopaliv činit alespoň 2 %
konečné spotřeby energie v odvětví 
dopravy.

Or. en

Pozměňovací návrh 247
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise předloží Evropskému parlamentu 
a Radě návrhy harmonizovaných řešení 
problému podvodů a dvojího započtení, 
jež vyplývá z nesprávného uplatňování 
kritérií stanovených v písmenu e).

Or. fr

Pozměňovací návrh 248
Catherine Trautmann

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 

Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
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technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze IX.

technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Při tomto 
přezkumu musí být v plném rozsahu 
zohledněny investice, které podniky již 
provedly v souladu s platnými právními 
předpisy, a rovněž jejich potřeba zajistit 
návratnost těchto investic. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze IX.

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze IX.

Seznam vstupních surovin stanovený
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému a 
technickému pokroku, aby se zajistilo 
přesné provádění pravidel započítávání 
stanovených v této směrnici. Komisi je 
svěřena pravomoc přijímat akty
v přenesené pravomoci v souladu
s článkem 25b, pokud jde o seznam 
vstupních surovin stanovený v příloze IX, 
za předpokladu, že v členských státech 
podporují výzkum a vývoj v oblasti 
inovativních technologií a zohledňují 
skutečnost, že je nezbytné zajistit větší 
bezpečnost dodávek naftových paliv.

Or. fr

Pozměňovací návrh 250
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – podbod iii a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iiia) vkládá se nové písmeno ea), které 
zní:
ea) pro výpočet příspěvku elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů energie 
a spotřebované ve všech typech železniční 
dopravy pro účely uvedené v písmenu a) 
a b) si mohou členské státy zvolit, zda 
použijí průměrný podíl elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie ve 
Společenství nebo podíl elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie ve své 
vlastní zemi. Dále se bude pro výpočet 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie 
spotřebované všemi typy železniční 
dopravy považovat tato spotřeba za 
2,5násobek vstupu elektřiny
z obnovitelných zdrojů energie.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podpořit využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů v odvětví železniční dopravy 
a měla by se zohledňovat vyšší energetická účinnost.

Pozměňovací návrh 251
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se odstavec 4a, který zní:
„4a. Do [jednoho roku od vstupu této 
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směrnice v platnost] Komise doporučí 
další opatření, která by členské státy 
mohly přijmout za účelem podpory a 
prosazování energetické účinnosti a úspor 
energie v odvětví dopravy. Součástí 
doporučení musí být odhady množství 
energie, které lze přijetím jednotlivých 
opatření uspořit. Množství energie 
odpovídající opatřením, které členský stát 
zavedl, musí být zohledněno pro účely 
výpočtu uvedené v písmenu b).“

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) první pododstavec se nahrazuje tímto:
„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 rovněž 
zajistí, aby podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na benzinu v roce 2020 činil 
alespoň 10 % konečné spotřeby energie
v benzinu v uvedeném členském státě.“

Or. en

Pozměňovací návrh 253
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) v článku 4 se doplňuje odstavec 3a, 
který zní:
„3a. Do [jednoho roku od vstupu této 
směrnice v platnost] každý členský stát 
zveřejní a předá Komisi dokument
s předběžnými odhady, v němž uvede 
dodatečná opatření, která hodlá přijmout
v souladu s čl. 3 odst. 4a.“

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) v článku 4 se doplňuje odstavec 3b, 
který zní:
„3b. Do [jednoho roku od vstupu této 
směrnice v platnost] každý členský stát 
zveřejní a předá Komisi dokument
s předběžnými odhady, v němž uvede 
kroky, které hodlá přijmout v zájmu 
dosažení cíle stanoveného v čl. 3 odst. 4 
prvním pododstavci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 255
Jens Rohde

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. -a (nové)



AM\933726CS.doc 147/174 PE510.481v01-00

CS

Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:
1. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány na území nebo mimo území 
Společenství, zohlední se energie
z biopaliv a biokapalin pro účely uvedené
v písmenech a), b) a c), pouze pokud tato 
biopaliva a biokapaliny splňují kritéria 
udržitelnosti stanovená v odstavcích 2 až 
6:
a) posuzování plnění požadavků této 
směrnice týkajících se vnitrostátních cílů;
b) posuzování plnění povinností využívat 
energii z obnovitelných zdrojů;
c) způsobilost k finanční podpoře spotřeby 
biopaliv a biokapalin.

Or. en

Odůvodnění

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels. The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Pozměňovací návrh 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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



PE510.481v01-00 148/174 AM\933726CS.doc

CS

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 257
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 258
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a
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Směrnice 98/70/ES
Čl. 17 – odst. 2 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv a biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 musí činit 
alespoň 60 % u biopaliv a biokapalin 
vyráběných v zařízeních, jejichž provoz 
začne po 1. červenci 2018. Zařízení je „v 
provozu“, pokud došlo k fyzické výrobě 
biopaliv nebo biokapalin.

Or. ro

Pozměňovací návrh 259
Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Pozměňovací návrh 260
Gaston Franco

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

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

Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv a biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 musí činit 
alespoň 50 % u biopaliv a biokapalin 
vyráběných v zařízeních, jejichž provoz 
začne po 1. červenci 2014. Zařízení je „v 
provozu“, pokud došlo k fyzické výrobě 
biopaliv nebo biokapalin.

Or. fr

Odůvodnění

Prahová hodnota ve výši 60 % je příliš vysoká a odrazovala by od provádění výzkumu a 
investic v oblasti inovativních způsobů výroby moderních biopaliv, což by také omezilo 
možnosti jejich využití v průmyslu, jakož i potenciál ke zmírnění změny klimatu 
přimícháváním biopaliv.

Pozměňovací návrh 261
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Součet přímých a nepřímých emisí 
skleníkových plynů při používání biopaliv 
a biokapalin zohledněný pro účely uvedené 
v odstavci 1 musí činit alespoň 60 % a 
nesmí překročit 42 g CO2 eq/MJ.

Or. en

Odůvodnění

Prahové hodnoty úspor emisí vyjádřené v relativních hodnotách (%) jako v případě prahů, 
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které navrhla Komise, neposkytují investorům dostatečné záruky, neboť referenční hodnota by 
se mohla v průběhu času měnit. Stanoví-li se maximální hodnota emisí v absolutním 
vyjádření, jak navrhuje tento pozměňovací návrh, bude tento druh investic, na něž by se 
odvětví mohla zaměřit, lépe zajištěn.

Pozměňovací návrh 262
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva a 
biokapaliny do 31. prosince 2017 
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 35 % a od 1. ledna 2018 
nejméně 50 %.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 263
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva a 
biokapaliny do 31. prosince 2017
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 35 % a od 1. ledna 2018
nejméně 50 %.

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí součet 
přímých a nepřímých emisí skleníkových 
plynů při používání biopaliv a biokapalin 
překročit 54 g CO2 eq/MJ do 31. prosince 
2016 a 42 g CO2 eq/MJ od 1. ledna 2017. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo
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k fyzické výrobě biopaliv a biokapalin.

Or. en

Odůvodnění

Stanoví-li se maximální hodnoty emisí v absolutním vyjádření, jak navrhuje tento 
pozměňovací návrh, bude tento druh investic, na něž by se odvětví mohla zaměřit, lépe 
zajištěn. Hodnoty 54 a 42 g CO2 eq/MJ odpovídají 35% a 50% úsporám emisí. Neexistuje 
důvod, proč prodlužovat lhůtu pro dosažení současného požadavku do roku 2018, jak 
navrhuje Komise.

Pozměňovací návrh 264
Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva a 
biokapaliny do 31. prosince 2017 
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 35 % a od 1. ledna 2018 
nejméně 50 %.

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 31. prosince 2013 nebo dříve, pro 
účely uvedené v odstavci 1 musí biopaliva 
a biokapaliny do 31. prosince 2017 
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 45 % a od 1. ledna 2018 
nejméně 60 %.

Or. en

Pozměňovací návrh 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
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uvedené v odstavci 1 musí biopaliva a 
biokapaliny do 31. prosince 2017 
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 35 % a od 1. ledna 2018 
nejméně 50 %.

uvedené v odstavci 1 musí biopaliva a 
biokapaliny do 31. prosince 2017 
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 35 % a od 1. ledna 2018 
nejméně 45 %.

Or. ro

Pozměňovací návrh 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 3 se druhý pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

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

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se odstavec 4a, který zní:
„4a. Biopaliva a biokapaliny ze zemí nebo 
regionů, v nichž emise vyplývající ze změn 
ve využívání půdy dosahují více jak 35 %
emisí fosilních paliv (30 g CO2 eq / MJ) 
vypočítaných pro celou zemi nebo region 
postupem podle bodu 7 části C přílohy V, 
se nezohledňují pro účely uvedené v odst. 
1 písm. a), b) a c).“

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se odstavec 5a, který zní:
„5a. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
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pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c) nesmí být vyráběny ze surovin 
pocházejících z odpadů, pokud před jejich 
energetickým využitím není nezávisle 
ověřen a potvrzen jejich soulad
s hierarchií způsobů nakládání s odpady, 
jak je uvedena v článku 4 směrnice 
2008/98/ES, konkrétně předcházením 
vzniku, přípravou k opětovnému použití a 
recyklací.
Komise je za tímto účelem v souladu
s článkem 25b zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci, v nichž stanoví 
způsoby nezávislého ověření a potvrzení. 
Tyto způsoby budou přijaty do [1. ledna 
2016].“

Or. en

Odůvodnění

Na odpady by se měla před tím, než je lze využít k energetickým účelům, vztahovat hierarchie 
způsobů nakládání s odpady stanovená v článku 4 rámcové směrnice o odpadech, tedy 
předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití a recyklace a měly by podléhat 
nezávislému ověření a potvrzení o splnění těchto požadavků, aby se zabránilo podvodům.

Pozměňovací návrh 270
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se odstavec 5a, který zní:
„5a. Suroviny používané k výrobě biopaliv 
a biokapalin by neměly být zohledněny 
pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c), jestliže v roce jejich produkce došlo
k podstatné změně ve využívání půdy, na 
něž se vztahují odstavce 4 a 5.“

Or. en



PE510.481v01-00 156/174 AM\933726CS.doc

CS

Odůvodnění

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Pozměňovací návrh 271
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vkládá se odstavec 5a, který zní:
„5a. Biopaliva a biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odst. 1 písm. a), b) a 
c) nesmí být vyráběny z odpadů, pokud 
před jejich využitím pro energetické účely 
není nezávisle ověřen jejich soulad
s hierarchií způsobů nakládání s odpady, 
konkrétně předcházením vzniku, 
přípravou k opětovnému použití a 
recyklací, jak je uvedena ve směrnici 
2008/98/ES.“

Or. en

Odůvodnění

Na odpady by se měla vztahovat hierarchie způsobů nakládání s odpady stanovená v článku 4 
rámcové směrnice o odpadech, tedy předcházení vzniku, příprava k opětovnému použití a 
recyklace, dříve než lze odpady využít k energetickým účelům (tj. biopaliva a biokapaliny). 
Navíc je třeba vyžadovat nezávislé ověření splnění těchto požadavků.



AM\933726CS.doc 157/174 PE510.481v01-00

CS

Pozměňovací návrh 272
Kathleen Van Brempt

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se odstavec 5a, který zní:
„5a. Suroviny používané k výrobě biopaliv 
a biokapalin pro účely uvedené v odstavci 
1 jsou vyráběny na základě udržitelných 
postupů obhospodařování půdy, které 
zachovávají zvyšování zásoby uhlíku 
ekosystémů a biologickou rozmanitost, 
chrání úrodnost půdy a organický uhlík
v půdě, předcházejí erozi půdy a podporují 
ochranu kvality vody, úrovně živin a 
vyváženost z hlediska minerálů.“

Or. en

Pozměňovací návrh 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 274
Bernd Lange

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. V článku 18 se za odstavec 3a vkládá 
nový odstavec, který zní:
„3a. Komise zajistí, aby v případě biopaliv 
a biokapalin, zejména pak dovážených 
biopaliv a biokapalin, byly dodržovány a 
řádně prováděny závazky a opatření ke 
sledování plnění kritérií udržitelnosti.
Za tímto účelem Komise:
- bude v budoucnu uzavírat pouze takové 
obchodní dohody mezi Společenstvím a 
třetími zeměmi, jejichž součástí budou 
závazná ustanovení o kritériích 
udržitelnosti v případě biopaliv a 
biokapalin, jež budou v souladu 
s ustanoveními této směrnice;
- bude zejména sledovat poskytování státní 
podpory/dotací pro biopaliva a 
biokapaliny ve třetích zemích, a pokud 
bude podpora nebo dotace poskytována 
nespravedlivě, zahájí v případě potřeby 
řízení;
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- zaručí vzájemnost ujednání o dovozu a 
vývozu a celních postupů týkajících se 
biopaliv a biokapalin.

Or. de

Odůvodnění

Komise musí zajistit, aby opatření ke sledování plnění kritérií udržitelnosti byla řádně 
prováděna a obchodní dohody obsahovaly ustanovení týkající se kritérií udržitelnosti. Je 
nezbytné sledovat poskytování státní podpory/dotací ve třetích zemích, aby se zabránilo 
narušení hospodářské soutěže a zajistilo se, že nebude ohrožena výroba biopaliv v EU.
Rovněž je nutné zajistit vzájemnost ujednání o dovozu a vývozu a celních postupů.

Pozměňovací návrh 275
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5b. V čl. 18 odst. 4 se druhý pododstavec 
mění takto:
4. Společenství uzavře se třetími zeměmi 
pouze takové bilaterální nebo 
multilaterální dohody, které budou 
obsahovat ustanovení o kritériích 
udržitelnosti, jež budou v souladu 
s ustanoveními této směrnice. Pokud 
Společenství uzavřelo dohody, které 
obsahují ustanovení týkající se otázek, na 
něž se vztahují kritéria udržitelnosti 
uvedená v čl. 17 odst. 2 až 5, může Komise 
rozhodnout, že tyto dohody lze považovat 
za doklad o tom, že biopaliva a 
biokapaliny vyráběné ze surovin 
pěstovaných v dotčených zemích splňují 
uvedená kritéria udržitelnosti. Při 
uzavírání těchto dohod se zvláštní 
pozornost věnuje opatřením přijatým na 
ochranu oblastí poskytujících základní 
služby ekosystému v kritických situacích 
(např. ochranu vodního koryta a regulaci 
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eroze), na ochranu půdy, vody a ovzduší, 
proti nepřímé změně ve využívání půdy,
k obnově znehodnocené půdy, k zamezení 
nadměrné spotřebě vody v oblastech, kde 
je vody nedostatek, a v souvislosti
s otázkami uvedených v čl. 17 odst. 7 
druhém pododstavci.

Or. de

Odůvodnění

Bilaterální a multilaterální dohody uzavřené se třetími zeměmi musí obsahovat ustanovení o 
kritériích udržitelnosti, jež jsou v souladu s ustanoveními této směrnice. Jen tak lze zajistit, že 
se závazky budou uplatňovat zejména u dovážených biopaliv a biokapalin.

Pozměňovací návrh 276
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 18 – odst. 4 – druhý pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní nebo mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů
z biomasy obsahují přesné údaje pro účely 
čl. 17 odst. 2 nebo prokazují, že dodávky 
biopaliva nebo biokapaliny splňují kritéria 
udržitelnosti uvedená v čl. 17 odst. 3 až 5. 
Komise může rozhodnout, že tyto režimy 
obsahují přesné údaje pro účely 
informování o přijatých opatřeních na 
ochranu oblastí poskytujících základní 
služby ekosystému v kritických situacích 
(např. ochranu vodního koryta a regulaci 
eroze), na ochranu půdy, vody a ovzduší, 
pro nepřímé změny ve využívání půdy,
k obnově znehodnocené půdy, k zamezení 
nadměrné spotřebě vody v oblastech, kde 
je vody nedostatek, a o otázkách 
uvedených v čl. 17 odst. 7 druhém 
pododstavci. Komise může rovněž uznat 

Komise rozhodne, že nepovinné 
vnitrostátní nebo mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů
z biomasy obsahují přesné údaje pro účely 
čl. 17 odst. 2 nebo prokazují, že dodávky 
biopaliva nebo biokapaliny splňují kritéria 
udržitelnosti uvedená v čl. 17 odst. 3 až 5a, 
nebo že žádné látky nebyly záměrně 
modifikovány tak, aby se na dodávku nebo 
její část vztahovala ustanovení čl. 3 odst. 4 
písm. e) podbody i) až iii). Komise může 
rozhodnout, že tyto režimy obsahují přesné 
údaje pro účely informování o přijatých 
opatřeních na ochranu oblastí poskytujících 
základní služby ekosystému v kritických 
situacích (např. ochranu vodního koryta a 
regulaci eroze), na ochranu půdy, vody a 
ovzduší, pro nepřímé změny ve využívání 
půdy, k obnově znehodnocené půdy,
k zamezení nadměrné spotřebě vody
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oblasti určené k ochraně ekosystémů či 
druhů, které byly mezinárodními dohodami 
uznány jako vzácné či ohrožené nebo které 
byly zařazeny na seznamy sestavené 
mezivládními organizacemi nebo 
Mezinárodní unií pro ochranu přírody pro 
účely čl. 17 odst. 3 písm. b) bodu ii).

v oblastech, kde je vody nedostatek, a o 
otázkách uvedených v čl. 17 odst. 7 
druhém pododstavci. Komise může rovněž 
uznat oblasti určené k ochraně ekosystémů 
či druhů, které byly mezinárodními 
dohodami uznány jako vzácné či ohrožené 
nebo které byly zařazeny na seznamy 
sestavené mezivládními organizacemi nebo 
Mezinárodní unií pro ochranu přírody pro 
účely čl. 17 odst. 3 písm. b) bodu ii).

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Sabine Wils

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 vypočítá 
tímto způsobem:
a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby stanovena v příloze V části 
A nebo B a pokud se hodnota el pro tato 
biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná
v souladu s přílohou V částí C bodem 7 
rovná nule nebo je nižší než nula, 
použitím této standardní hodnoty; k této 
standardní hodnotě se přidají hodnoty pro 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy stanovené v příloze VIII;
b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v příloze V části
C plus odhady emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy 
stanovené v příloze VIII; k této skutečné 
hodnotě se přidají hodnoty pro emise 
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vyplývající z nepřímé změny ve využívání 
půdy stanovené v příloze VIII;
c) použitím hodnoty vypočítané jako 
součet činitelů ve vzorci uvedeném
v příloze V části C bodu 1, kde pro některé 
činitele mohou být použity rozložené 
standardní hodnoty v příloze V části D 
nebo E, a pro všechny ostatní činitele 
skutečné hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v příloze V části C,
s výjimkou hodnoty eiluc, pro niž je nutno 
používat hodnoty uvedené v příloze VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 278
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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 vypočítá 
tímto způsobem:
a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby stanovena v příloze V části 
A nebo B a pokud se hodnota el pro tato 
biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná
v souladu s přílohou V částí C bodem 7 
rovná nule nebo je nižší než nula a pokud 
jsou odhadované emise vyplývající
z nepřímé změny ve využívání půdy
v souladu s přílohou VIII částí B nulové, 
použitím této standardní hodnoty;
b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v příloze V části 
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C plus odhady emisí vyplývajících
z nepřímé změny ve využívání půdy 
stanovené v příloze VIII;
c) použitím hodnoty vypočítané jako 
součet činitelů ve vzorci uvedeném
v příloze V části C bodu 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 
plus odhady emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy stanovené
v příloze VIII.

Or. en

Pozměňovací návrh 279
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v prvním odstavci se písmeno a) 
nahrazuje tímto:
a) pokud je standardní hodnota pro 
úspory emisí skleníkových plynů pro 
způsob výroby stanovena v příloze V části 
A nebo B a pokud se hodnota pro tato 
biopaliva nebo biokapaliny vypočítaná
v souladu s přílohou V částí C bodem 7 a 
přílohou VIII částí A rovná nule nebo je 
nižší než nula, použitím této standardní 
hodnoty;

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajistí, aby emise skleníkových plynů vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy byly zohledněny při posuzování toho, zda byla splněna kritéria úspor emisí 
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skleníkových plynů stanovená ve směrnici 2009/28/ES.

Pozměňovací návrh 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) v odstavci 5 se poslední věta nahrazuje 
tímto:

vypouští se

„Komise je za tímto účelem v souladu
s článkem 25b zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci.“

Or. en

Pozměňovací návrh 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
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uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin
z nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.“

Or. en

Pozměňovací návrh 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin
z nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.“

Or. en

Pozměňovací návrh 283
Giles Chichester

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

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: vypouští se
„Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy VIII 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
revizí navržených hodnot nepřímé změny 
ve využívání půdy u skupin plodin, 
zavedení nových hodnot na dalších 
úrovních rozložení (tj. na úrovni 
vstupních surovin), začlenění případných 
doplňkových hodnot, pokud by na trh byly 
uvedeny nové vstupní suroviny biopaliv, a 
zpracování faktorů u vstupních surovin
z nepotravinářských celulózových a 
lignocelulózových vláknin.“

Or. en

Pozměňovací návrh 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v odstavci 7 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„7. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) v odstavci 7 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:

vypouští se

„7. Komise je zmocněna přijímat akty
v přenesené pravomoci podle článku 25b 
týkající se přizpůsobení přílohy V 
technickému a vědeckému pokroku, a to i 
doplněním hodnot pro další způsoby 
výroby biopaliv v případě stejných nebo 
jiných surovin a změnou metodiky 
stanovené v části C.“

Or. en

Pozměňovací návrh 286
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. V článku 22 se odstavec 2 nahrazuje 
tímto:

vypouští se

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



PE510.481v01-00 168/174 AM\933726CS.doc

CS

Or. en

Pozměňovací návrh 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 288
Giles Chichester

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 289
Catherine Trautmann

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 290
Gaston Franco

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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:
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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.

- omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin;
- podpoře výzkumu a vývoje v oblasti 
inovativních technologií v členských 
státech a zohlednění skutečnosti, že je 
nezbytné zajistit větší bezpečnost dodávek 
naftových paliv.

Ke zprávě bude případně přiložen 
legislativní návrh (vypracovaný na základě 
nejlepších dostupných vědeckých důkazů) 
na zavedení odhadovaných emisních 
faktorů nepřímé změny ve využívání půdy 
do vhodných kritérií udržitelnosti, jež se 
mají používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Jedním ze tří cílů navržených v rámci této revize je podpora většího podílu moderních 
biopaliv na trhu. Je proto zcela přirozené, že by se zpráva o efektivitě opatření, kterou Komise 
předloží, měla zabývat i touto klíčovou otázkou přezkumu.

Pozměňovací návrh 291
Gaston Franco
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Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fr

Pozměňovací návrh 292
Herbert Reul

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

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
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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.

k omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin. Součástí zprávy 
musí být posouzení dopadů výroby 
biopaliv na dřevařský průmysl a 
dostupnost dřeva. Ke zprávě bude 
případně přiložen legislativní návrh 
(vypracovaný na základě nejlepších 
dostupných vědeckých důkazů) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti, jež se mají 
používat od 1. ledna 2021, a přezkum 
efektivity pobídek pro biopaliva ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 293
Jens Rohde

Návrh směrnice
Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise před 31. prosincem 2018 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších důkazů získaných na 
základě vědecké metody analyzuje
efektivitu opatření zavedených touto 
směrnicí k omezení emisí skleníkových 
plynů vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin.
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vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, a 
nepotravinářských plodin podle čl. 3 odst. 
4 písm. d) směrnice 2009/28/ES.

Or. en

Odůvodnění

Vědecké důkazy, jež tvoří základ právních předpisů, musí být získány na základě vědecké 
metody, a proto musí projít odborným přezkumem. Mají-li být faktory nepřímé změny ve 
využívání půdy začleněny do kritérií udržitelnosti, a tím určovat přístup na trh, musí být 
prokázány. V takovém případě je zapotřebí ustanovení o zachování právních účinků.

Pozměňovací návrh 294
Bendt Bendtsen

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 2016 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.

Or. da


