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Pozměňovací návrh 295
Fiona Hall

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 
stanovení 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

Pozměňovací návrh 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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 

Komise by měla zajistit další podrobný a 
transparentní výzkum, jehož cílem bude 
vyčíslit nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a předložit o svých zjištěních zprávu 
do 1. července 2014. Ke zprávě by měl být
přiložen také legislativní návrh na zavedení 
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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.

odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do vhodných 
kritérií udržitelnosti ve směrnicích 
98/70/ES a 2009/28/ES do 31. prosince 
2015.

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 vhodných kritérií udržitelnosti, 
jež se mají používat k podpoře biopaliv ze 
vstupních surovin, jež nevyužívají půdu, 
podle čl. 3 odst. 4 písm. d) směrnice 
2009/28/ES.
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Or. en

Odůvodnění

Očekává se, že monitorovací zpráva, kterou má Evropská komise předložit do konce roku 
2017, bude obsahovat přezkum efektivity zavedeného nového opatření, včetně faktoru nepřímé 
změny ve využívání půdy, a že rovněž jasně uvede, u kterých moderních biopaliv se kladně 
prokázalo, že splňují kritéria udržitelnosti, a lze je tedy podporovat jako alternativu ke 
konvenčním biopalivům.  Navíc je zapotřebí zjistit stav biologických zdrojů v celé EU.

Pozměňovací návrh 298
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha I
Směrnice 98/70/ES

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha I vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh směrnice
Příloha I
Směrnice 98/70/ES

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha I vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 300
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
používání biopaliv se vypočítají takto:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
kde
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
edl = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných přímými 
změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy;
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením a 
náhradou uhlíku; a
eee = úspora emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
používání biopaliv se vypočítají takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
kde
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
el = anualizované emise původem ze změn 
v zásobě uhlíku vyvolaných přímými 
změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy;
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením 
a náhradou uhlíku; a
eee = úspora emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
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elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – návětí
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – bod 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
používání biopaliv se vypočítají takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
kde
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
el = anualizované emise původem ze změn 
v zásobě uhlíku vyvolaných přímými 
změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy;
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
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zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením 
a náhradou uhlíku; a
eee = úspora emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 303
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
používání biopaliv se vypočítají takto:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kde
EB = celkové emise z používání daného 
biopaliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
edl = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných přímými 
změnami ve využívání půdy;
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
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eu = emise původem z používání daného 
paliva;
eiluc = emise původem ze změn v zásobě 
uhlíku vyvolaných nepřímými změnami ve 
využívání půdy;
esca = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením 
a náhradou uhlíku; a
eee = úspora emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 304
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se bod 19a, který zní:
„19a. Emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy, eiluc, jsou rozvedeny 
v příloze V.“

Or. en
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se bod 19a, který zní:
„19a. Emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy, eiluc, se vypočítají 
postupem podle přílohy V.“

Or. en

Pozměňovací návrh 306
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se bod 19a, který zní:
„19a. Emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy, eiluc, se vypočítají 
postupem podle přílohy V.“

Or. en

Pozměňovací návrh 307
Sabine Wils
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Návrh směrnice
Příloha I – bod 1 – písm. b b (nové)
Směrnice 98/70/ES
Příloha IV – část C – bod 19 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

bb) vkládá se bod 19b, který zní:
„19b. Emise původem z těžby nebo 
pěstování (eec), z přímých změn ve 
využívání půdy (el) a nepřímých změn ve 
využívání půdy (eiluc) se přidělují 
druhotným produktům na základě jejich 
energetického obsahu. Emise přidělené 
druhotným produktům se přičítají k 
emisím přiděleným hlavnímu produktu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 308
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Pozměňovací návrh

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Energetické plodiny 
k nepotravinářským účelům

15

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li energetické plodiny k nepotravinářským účelům pěstovány na půdě, jež byla využívána 
pro produkci potravin, mohou připívat k nepřímé změně ve využívání půdy. Z posouzení 
dopadů (s. 26) vyplývá, že průměrné odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy dosahují u těchto vstupních surovin, jež využívají půdu, 15 gCO2/MJ.

Pozměňovací návrh 309
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Pozměňovací návrh

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Jiné energetické plodiny pěstované na 
půdě

15

Or. en

Pozměňovací návrh 310
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Pozměňovací návrh

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13
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Olejniny 55

Nepotravinářské celulózové a 
lignocelulózové vlákniny

15

Or. en

Odůvodnění

Nepotravinářské celulózové a lignocelulózové vlákniny jsou vyráběny s využitím půdy a jsou-
li pěstovány na půdě, jež byla využívána pro produkci potravin, mohou rovněž připívat k 
nepřímé změně ve využívání půdy. Z posouzení dopadů provedeného Komisí (s. 26) vyplývá, 
že průměrné odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy dosahují u 
těchto vstupních surovin, jež využívají půdu, 15 gCO2/MJ.

Pozměňovací návrh 311
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

I když je odůvodněné přidělovat faktor nepřímé změny ve využívání půdy vstupním surovinám, 
jejichž produkce vede k přímým změnám ve využívání půdy, je vhodné upřesnit, že přímé a 
nepřímé změny ve využívání půdy se ve všech případech vzájemně nutně nevylučují.
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Pozměňovací návrh 312
Giles Chichester

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 313
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha II – bod 1
Směrnice 2009/28/ES
Příloha V – část C
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 316
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„i) vzorec se nahrazuje tímto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
kde
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
el = anualizované emise původem ze změn 
v zásobě uhlíku vyvolaných přímými 
změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy;
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením 
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a náhradou uhlíku;
eee = úspora emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
používání biopaliv se vypočítají takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
kde
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
el = anualizované emise původem ze změn 
v zásobě uhlíku vyvolaných přímými 
změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
nepřímými změnami ve využívání půdy;
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
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esca = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením 
a náhradou uhlíku; a
eee = úspora emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.
Emise z výroby strojního a jiného zařízení 
se neberou v úvahu.“

Or. en

Pozměňovací návrh 318
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
používání biopaliv se vypočítají takto:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
kde
E = celkové emise z používání daného 
paliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
edl = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných přímými 
změnami ve využívání půdy;
eiluc = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných 
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nepřímými změnami ve využívání půdy;
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
esca = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením a 
náhradou uhlíku; a
eee = úspora emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.“

Or. en

Pozměňovací návrh 319
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) bod 1 se nahrazuje tímto:
„1. Emise skleníkových plynů z výroby a 
používání biopaliv se vypočítají takto:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kde
EB = celkové emise z používání daného 
biopaliva;
eec = emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;
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edl = anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných přímými 
změnami ve využívání půdy;
ep = emise původem ze zpracování;
etd = emise původem z přepravy a 
distribuce;
eu = emise původem z používání daného 
paliva;
eiluc = emise původem ze změn v zásobě 
uhlíku vyvolaných nepřímými změnami ve 
využívání půdy;
esca = úspora emisí vyvolané 
nahromaděním uhlíku v půdě díky 
zdokonaleným zemědělským postupům;
eccs = úspora emisí vyvolané zachycením, 
sekvestrací a geologickým ukládáním 
uhlíku;
eccr = úspora emisí vyvolané zachycením 
a náhradou uhlíku; a
eee = úspora emisí v důsledku přebytečné 
elektřiny z kombinované výroby tepla a 
elektřiny.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 320
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se bod 19a, který zní:
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„19a. Emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy, eiluc, jsou rozvedeny 
v příloze VIII.“

Or. en

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se bod 19a, který zní:
„19a. Doplňuje se nový bod, který zní:
Emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy, eiluc, se vypočítají 
postupem podle přílohy VIII.“

Or. en

Pozměňovací návrh 322
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) vkládá se bod 19a, který zní:
„19a. Emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy, eiluc, se vypočítají 
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postupem podle přílohy VIII.“

Or. en

Pozměňovací návrh 323
Giles Chichester

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha VIII, která 
zní:

vypouští se

„Příloha VIII
Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti se vstupními 
surovinami biopaliv a biokapalin
Skupina 
vstupních 
surovin

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

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 
plodiny

13

Olejniny 55
Část B. Biopaliva a biokapaliny, u nichž 
se odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy považují 
za nulové
U biopaliv a biokapalin vyrobených z 
následujících kategorií vstupních surovin 
se budou odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy 
považovat za nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy;
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b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle části C 
bodu 7 přílohy V.“
__________________

Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Pozměňovací návrh 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha VIII, která 
zní:

vypouští se

„Příloha VIII
Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti se vstupními 
surovinami biopaliv a biokapalin
Skupina 
vstupních 
surovin

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

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 13
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plodiny
Olejniny 55
Část B. Biopaliva a biokapaliny, u nichž 
se odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy považují 
za nulové
U biopaliv a biokapalin vyrobených z 
následujících kategorií vstupních surovin 
se budou odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy 
považovat za nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy;
b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle části C 
bodu 7 přílohy V.“
__________________

Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Pozměňovací návrh 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha VIII, která 
zní:

vypouští se

„Příloha VIII
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Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti se vstupními 
surovinami biopaliv a biokapalin
Skupina 
vstupních 
surovin

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

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 
plodiny

13

Olejniny 55
Část B. Biopaliva a biokapaliny, u nichž 
se odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy považují 
za nulové
U biopaliv a biokapalin vyrobených z 
následujících kategorií vstupních surovin 
se budou odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy 
považovat za nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy;
b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle části C 
bodu 7 přílohy V.“
__________________

Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en
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Pozměňovací návrh 326
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2) Doplňuje se nová příloha VIII, která 
zní:

vypouští se

„Příloha VIII
Část A. Odhad emisí z nepřímých změn ve 
využívání půdy v souvislosti se vstupními 
surovinami biopaliv a biokapalin
Skupina 
vstupních 
surovin

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

Obiloviny a jiné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukronosné 
plodiny

13

Olejniny 55
Část B. Biopaliva a biokapaliny, u nichž 
se odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy považují 
za nulové
U biopaliv a biokapalin vyrobených z 
následujících kategorií vstupních surovin 
se budou odhadované emise vyplývající z 
nepřímé změny ve využívání půdy 
považovat za nulové:
a) vstupních surovin, jež nejsou obsaženy 
v části A této přílohy;
b) vstupních surovin, jejichž produkce 
vedla k přímé změně ve využívání půdy, tj. 
ke změně jedné z následujících kategorií 
půdního pokryvu používaných IPCC lesní 
půdy, travnatého porostu, mokřadů, 
osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
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půdu nebo na trvalé kultury. V takovém 
případě by se „hodnota emisí 
vyplývajících z přímé změny ve využívání 
půdy (el) měla vypočítat podle části C 
bodu 7 přílohy V.“
__________________

Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Pozměňovací návrh 327
Fiona Hall

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

Znění navržené Komisí

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Pozměňovací návrh

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Nepotravinářské celulózové a 
lignocelulózové vlákniny

15

Or. en
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Odůvodnění

Nepotravinářské celulózové a lignocelulózové vlákniny jsou vyráběny s využitím půdy a jsou-
li pěstovány na půdě, jež byla využívána pro produkci potravin, mohou rovněž připívat k 
nepřímé změně ve využívání půdy. Z posouzení dopadů provedeného Komisí (s. 26) vyplývá, 
že průměrné odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve využívání půdy dosahují u 
těchto vstupních surovin, jež využívají půdu, 15 gCO2/MJ.

Pozměňovací návrh 328
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Pozměňovací návrh

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Jiné energetické plodiny pěstované na 
půdě

15

Or. en
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Pozměňovací návrh 329
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Pozměňovací návrh

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

Obiloviny a jiné plodiny bohaté na 
škrob

12

Cukronosné plodiny 13

Olejniny 55

Energetické plodiny 
k nepotravinářským účelům

15

Or. en

Odůvodnění

Jsou-li energetické plodiny k nepotravinářským účelům pěstovány na půdě, jež byla využívána 
pro produkci potravin, mohou připívat k nepřímé změně ve využívání půdy. Z posouzení 
dopadů (s. 26) vyplývá, že průměrné odhadované emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy dosahují u těchto vstupních surovin, jež využívají půdu, 15 gCO2/MJ.

Pozměňovací návrh 330
Claude Turmes
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za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. en

Odůvodnění

I když je odůvodněné přidělovat faktor nepřímé změny ve využívání půdy vstupním surovinám, 
jejichž produkce vede k přímým změnám ve využívání půdy, je vhodné upřesnit, že přímé a 
nepřímé změny ve využívání půdy se ve všech případech vzájemně nutně nevylučují.

Pozměňovací návrh 331
Angelika Niebler

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) řasy; a) řasy;

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

II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu1;

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
d) sláma; d) bagasa;

e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod; e) kůra, větve, listí, piliny a třísky;
f) odpadní vody z lisovny palmového oleje 
a trsy prázdných palmových plodů;

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

g) dehet z tálového oleje; g) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;

h) surový glycerin; h) kukuřičné klasy;
i) bagasa; i) surový glycerin;

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

l) plevy; l) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

m) kukuřičné klasy; m) nepotravinářská celulózová vláknina;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky. n) ořechové skořápky;

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

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

a) použitý kuchyňský olej; p) sláma;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu16.

q) dehet z tálového oleje;

c) nepotravinářská celulózová vláknina; r) použitý kuchyňský olej.“
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.“

__________________

__________________ 1 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
16 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
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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 332
Marita Ulvskog

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3) Doplňuje se nová příloha IX, která zní: 3) Doplňuje se nová příloha IX, která zní:
„Příloha IX „Příloha IX

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

Za moderní biopaliva se považují 
následující biopaliva:

a) řasy; biologický materiál, v jehož případě jsou 
relevantní alternativní způsoby použití 
spojeny s významnými emisemi metanu 
nebo oxidu dusného, aniž by byla 
vyrobena využitelná energie.“

b) podíl biomasy na směsném 
komunálním odpadu, nikoli však tříděné 
domácí odpady, který spadá pod cíle 
recyklace podle čl. 11 odst. 2 písm. a) 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;
c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;
d) sláma;
e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
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f) odpadní vody z lisovny palmového oleje 
a trsy prázdných palmových plodů;
g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin;
i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly;

k) ořechové skořápky;
l) plevy;
m) kukuřičné klasy;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.
Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které 
nejsou určeny pro lidskou spotřebu16;
c) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.
__________________
16 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. sv

Pozměňovací návrh 333
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část A – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Část A. Seznam moderních biopaliv
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obsahu
Za moderní biopaliva se považují 
biopaliva pocházející z těchto surovin

Or. da

Pozměňovací návrh 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část A – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Část A. Vstupní suroviny, u nichž by za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
mohl být považován dvojnásobek nebo
čtyřnásobek jejich energetického obsahu v 
roce 2018 po provedení předchozího 
vědeckého posouzení jejich ekologické a 
sociální udržitelnosti a otázky, zda 
dodržují hierarchii způsobů nakládání s 
odpady a zohledňují nejefektivnější 
využívání zdrojů

Or. en

Pozměňovací návrh 335
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část A – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Část A. Za moderní biopaliva budou 
považována biopaliva pocházející z těchto 
vstupních surovin
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Or. en

Pozměňovací návrh 336
Britta Thomsen

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Část A. Vstupní suroviny, které lze 
zahrnout do dílčího cíle pro moderní 
biopaliva

a) řasy; a) řasy;

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

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

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

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

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

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

g) dehet z tálového oleje; g) dehet z tálového oleje a surový tálový 
olej;

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

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

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

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.
Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 

Část B. Vstupní suroviny pro moderní 
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považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu

biopaliva, jež mohou zajistit zbytek

a) použitý kuchyňský olej; a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu1.

b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu2.

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

d) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;
da) surový glycerin;
db) obnovitelná kapalná a plynná paliva 
nebiologického původu.

Or. en

Pozměňovací návrh 337
Giles Chichester

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část A – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Část A. Za moderní biopaliva se považují 
biopaliva pocházející z těchto vstupních 
surovin

Or. en

Pozměňovací návrh 338
Kent Johansson

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
                                               
1 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1
2 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1
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Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část A – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu 
a zbytcích, jako je surový glycerol, surový 
glycerin, mastné kyseliny získané 
rafinováním a zásoba mýdla;

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

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

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

g) dehet z tálového oleje; g) podíl biomasy na odpadech a zbytcích 
z lesnictví a souvisejících průmyslových 
odvětví, jako je kůra, větve, jehličí, listí, 
piliny, třísky, černý louh, hnědý louh, 
lignin, surové sulfátové mýdlo, dehet 
z tálového oleje a surový tálový olej;

h) surový glycerin; h) podíl biomasy na odpadech a zbytcích 
ze zemědělství a souvisejících 
průmyslových odvětví, jako je bagasa, 
skořápky, plevy, matoliny, vinné kaly a
kukuřičné klasy;

i) bagasa; i) použitý kuchyňský olej;

j) matoliny a vinné kaly; j) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
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určeny pro lidskou spotřebu1.
k) ořechové skořápky; k) nepotravinářská celulózová vláknina;

l) plevy; l) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

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

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu2;
c) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

Or. en

Odůvodnění

Několikanásobné započtení vstupních surovin znamená, že se původní ambice dosáhnout 10% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy oslabí, neboť tohoto cíle bude možné 
dosáhnout menším skutečným podílem biopaliv a více než 90 % zbývající energie bude závislé 
na fosilních palivech. Aby se zabránilo změnám, které ohrožují dosažení původních cílů 
směrnice v oblasti klimatu, nemělo by se několikanásobné započtení zavádět.

Pozměňovací návrh 339
Vidal-Quadras

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

                                               
1 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1
2 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha IX Příloha IX

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

Seznam moderních biopaliv

Za moderní biopaliva se považují 
biopaliva pocházející z těchto vstupních 
surovin

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

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

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

e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod; e) hnůj a kal z čistíren odpadních vod;
f) odpadní vody z lisovny palmového oleje 
a trsy prázdných palmových plodů;

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

g) dehet z tálového oleje; g) dehet z tálového oleje;

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

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

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

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

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

o) použitý kuchyňský olej;

a) použitý kuchyňský olej; p) živočišné tuky zařazené do kategorie I, 
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II a III podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu1.

b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu2.

q) nepotravinářská celulózová vláknina;

c) nepotravinářská celulózová vláknina; r) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva;

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

s) triglyceridy, volné mastné kyseliny a 
destiláty mastných kyselin a blíže 
neurčené oleje pocházející z tuků, 
bionafty, rafinování rostlinného oleje, 
zpracovávání potravin a podniků 
zpracovávajících živočišné tuky;
t) živočišné tuky, které nejsou určeny 
k lidské spotřebě;
u) technický kukuřičný olej;
w) odpadní tuky pocházející z odvětví 
zpracovávání produktů rybolovu.

Or. en

Pozměňovací návrh 340
Gaston Franco

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

a) řasy; a) řasy;

                                               
1 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1
2 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1
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b) podíl biomasy na směsném komunálním 
odpadu, nikoli však tříděné domácí 
odpady, který spadá pod cíle recyklace 
podle čl. 11 odst. 2 písm. a) směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2008/98/ES ze dne 19. listopadu 2008 o 
odpadech a zrušení některých směrnic;

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

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

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

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

f) surový glycerin;

g) dehet z tálového oleje; g) matoliny a vinné kaly;
h) surový glycerin; h) lignocelulózová vláknina, a to i sláma, 

bagasa, ořechové skořápky, plevy a
kukuřičné klasy;

i) bagasa; i) cukronosné rostliny používané 
k produkci nových molekul (s výjimkou 
ethanolu);

j) matoliny a vinné kaly; Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich energetického 
obsahu

k) ořechové skořápky; a) použitý kuchyňský olej;
l) plevy; (b) živočišné tuky zařazené do kategorie I 

a II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu16.

m) kukuřičné klasy;

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.
Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich energetického 
obsahu

a) použitý kuchyňský olej;
b) živočišné tuky zařazené do kategorie I a 
II podle nařízení (ES) č. 1774/2002 o 
hygienických pravidlech pro vedlejší 
produkty živočišného původu, které nejsou 
určeny pro lidskou spotřebu16.
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c) nepotravinářská celulózová vláknina;

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

Or. fr

Odůvodnění

V zájmu většího podílu moderních biopaliv na trhu by lignocelulózové vlákniny měly být 
zahrnuty do jednoho písmene, rovněž je třeba doplnit cukronosné rostliny, neboť cukr není 
pouze potravinou, ale také substrátem pro fermentační biotechnologii, což má zásadní 
význam pro inovace v oblasti výroby moderních biopaliv (a není zahrnut ethanol).

Pozměňovací návrh 341
Claude Turmes

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) řasy; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 342
Niki Tzavela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; b) biologicky rozložitelná část 
průmyslových odpadů;

Or. en

Odůvodnění

V zájmu soudržnosti se směrnicí 2009/28/ES o obnovitelných zdrojích energie, v níž je 
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biologicky rozložitelná část průmyslových odpadů již uvedena v definici biomasy v čl. 2 písm. 
e).

Pozměňovací návrh 343
Niki Tzavela

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) biologický rozklad odpadů a zbytků 
způsobený bakteriemi;

Or. en

Pozměňovací návrh 344
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) sláma; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Využití slámy má vysokou hodnotu (např. ve stájích či pro lepší kvalitu půdy). V souladu se 
zásadou kaskádového využití proto není vhodné podporovat slámu prostřednictvím 
několikanásobného započtení.

Pozměňovací návrh 345
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE
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Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část A – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné podporovat veškeré vstupní suroviny využívající palmový olej a jeho vedlejší 
produkty k energetickým účelům, neboť v jiných odvětvích dosahují vyšších hodnot. Z přílohy 
IX je proto nutné vyjmout odpadní vody z lisovny palmového oleje a trsy prázdných 
palmových plodů.

Pozměňovací návrh 346
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Celulózky a papírny produkují během výroby různé zbytky, které mají velký potenciál pro 
výrobu moderních biopaliv. Veškeré frakce pocházejí z téhož primárního procesu, a proto se 
jedná o zbytkové produkty, podobně jako v případě dehtu z tálového oleje, jenž Komise ve 
svém návrhu zahrnula do části A přílohy. Se všemi zbytkovými produkty téhož původu by se 
mělo nakládat stejně.
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Pozměňovací návrh 347
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Odůvodnění

Není vhodné podporovat využívání druhotných produktů pocházejících přímo z lesní výroby, 
pokud nejsou k dispozici kritéria udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 348
Evžen Tošenovský

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) mikroorganismy.

Or. en

Pozměňovací návrh 349
Jens Rohde

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část B – nadpis
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 350
Bendt Bendtsen

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část B – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. da

Pozměňovací návrh 351
Giles Chichester

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část B – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en



PE510.730v01-00 52/54 AM\935798CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část B – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 353
Bernd Lange

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) použitý kuchyňský olej; vypouští se

Or. de

Pozměňovací návrh 354
Jens Rohde

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) použitý kuchyňský olej; vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Není vhodné považovat použitý kuchyňský olej za moderní biopalivo; jeho uvedení na 
seznamu by mohlo vést k podvodům.

Pozměňovací návrh 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 356
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) nepotravinářská celulózová vláknina; vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud nejsou k dispozici kritéria udržitelnosti, je třeba využívání nepotravinářských 
celulózových vláknin vyloučit z přílohy IX, byly-li přijaty přiměřené záruky v oblasti životního 
prostředí.

Pozměňovací návrh 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis
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Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová) – část B – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 358
Claude Turmes
za skupinu Verts/ALE

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Pokud nejsou k dispozici kritéria udržitelnosti, je třeba využívání lignocelulózových vláknin 
vyloučit z přílohy IX, byly-li přijaty přiměřené záruky v oblasti životního prostředí.


