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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Úvod
Podpora biopaliv se stala jedním ze základních prvků politiky EU v oblastech energetiky a 
změny klimatu. Důvody toho jsou různé a pochopitelné: biopaliva zvyšují udržitelnost 
dopravy, ale kromě toho také zvyšují bezpečnost dodávek energie a tím, že vytvářejí nové 
zdroje příjmů v oblastech venkova, podporují hospodářský rozvoj.

Hlavním faktorem určujícím jejich rozvoj se stal boj proti změně klimatu. Odvětví dopravy je 
pro EU prioritou jejího úsilí o snižování emisí skleníkových plynů, protože je odpovědné za 
téměř 20 % těchto emisí, a po energetice je tak toto odvětví druhým největším producentem 
emisí skleníkových plynů. Přestože biopaliva nejsou jediným dostupným prostředkem 
postupné dekarbonizace tohoto odvětví, prakticky vzato představují hlavní nástroj pro 
uskutečnění přechodu od dopravy založené na využívání fosilních paliv k dopravě založené 
na obnovitelných zdrojích energie, přičemž v případě letecké a námořní dopravy je to jediná 
možnost.

Biopaliva navíc představují příležitost k tomu, jak snížit energetickou závislost EU, která se 
pohybuje kolem 50 % a podle očekávání se bude zvyšovat, a podporovat rozvoj evropského 
zemědělského odvětví.
Vzhledem k těmto jejich výhodám přijala EU směrnici 2003/30/ES o podpoře užívání 
biopaliv nebo jiných obnovitelných pohonných hmot v dopravě („směrnice o biopalivech“) a 
směrnici 2009/28/ES o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů („směrnice o 
obnovitelných zdrojích energie“), které podnítily investice do výroby biopaliv. Směrnice o 
biopalivech stanovila nezávazný cíl, že do roku 2010 má být v dopravě dosaženo 5,75% 
podílu biopaliv. Směrnice o obnovitelných zdrojích energie, která zrušila směrnici o 
biopalivech, vytvořila závazný cíl: podíl energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy 
musí do roku 2020 dosáhnout nejméně 10 % konečné spotřeby energie v tomto odvětví. Toto 
ustanovení doplňuje závazný cíl, který stanoví směrnice 98/70/ES („směrnice o jakosti paliv“) 
a který požaduje 6% snížení intenzity skleníkových plynů z paliv používaných v silniční 
dopravě a nesilničních pojízdných strojích.

Nicméně stejně, jako je tomu u všech ostatních zdrojů energie, mají i biopaliva určité 
negativní dopady. S ohledem na tuto skutečnost a v návaznosti na mandát vyplývající ze 
směrnice o obnovitelných zdrojích energie navrhla Komise změnu této směrnice, jakož i 
směrnice o jakosti paliv, s cílem minimalizovat dopady nepřímé změny ve využívání půdy 
(ILUC)1 na emise skleníkových plynů. 

II. Hlavní body zjištěné navrhovatelem
Navrhovatel uznává, že nepřímá změna ve využívání půdy je fenomén, který je nutno řešit, 
protože má škodlivé důsledky pro životní prostředí a maří úsilí politiky EU o snižování 
množství emisí CO2. Navrhovatel se nicméně domnívá, že opatření přijímaná s ohledem na 
biopaliva se musí zakládat na vyváženém přístupu, který bude brát v úvahu všechny zájmy, o 
něž se jedná. 
                                               
1 Jsou-li biopaliva produkována na stávající zemědělské půdě, poptávka po potravinářských a krmných 
plodinách se nemění, což může vést k tomu, že se potravin a krmiva začne produkovat více na jiném místě. To 
může vést k změně způsobu využívání půdy (např. ke změně půdy lesní na zemědělskou), což znamená, že se do 
atmosféry začne uvolňovat významné množství emisí CO2.
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a) Faktory nepřímé změny ve využívání půdy
Navrhovatel souhlasí s Komisí, že vědecké poznatky týkající se nepřímé změny ve využívání 
půdy jsou nepřesné, protože tento fenomén nelze přímým způsobem pozorovat ani měřit, a že 
na odhadech množství emisí způsobených nepřímou změnou využívání půdy se mohou 
navzdory lepšímu chápání tohoto fenoménu a nedávným vědeckým pokrokům projevovat 
nedostatky a omezení modelů používaných pro stanovení konkrétní hodnoty emisí, k nimž 
dochází vlivem nepřímé změny ve využívání půdy, na jiné typy plodin. K tomu, aby bylo 
možné v rámci legislativy EU zohledňovat faktory nepřímé změny ve využívání půdy, tudíž 
není dostatek dostupných vědeckých důkazů. 
Uplatňování faktorů nepřímé změny ve využívání půdy by navíc mělo významné negativní 
dopady. Na jedné straně by jejich používání znamenalo zlikvidovat evropské bionaftařské 
odvětví, a ignorovat tak bez ohledu na zřejmé hospodářské důsledky postupující přechod 
k používání nafty v evropské dopravě, a znemožnilo by plnit cíle směrnice o obnovitelných 
zdrojích a směrnice o jakosti paliv. Na druhé straně by potřeba neustálé aktualizace těchto 
hodnot byla pro průmysl zdrojem nejistoty a bránila by investicím do všech druhů 
konvenčních biopaliv, což by omezovalo rovněž výrobu etanolu. 

Navrhovatel se proto domnívá, že uvedené směrnice by na rozdíl od návrhu Komise neměly 
obsahovat žádnou zmínku o faktoru nepřímé změny ve využívání půdy, a to ani v rámci 
povinnosti podávat zprávy. 

b) 5% horní hranice pro konvenční biopaliva
Toto opatření by představovalo významnou změnu v legislativě, která umožnila vytvoření 
stabilního a předvídatelného regulačního rámce, přičemž posledním milníkem na této cestě 
byla směrnice o obnovitelných zdrojích energie, schválená v roce 2009. Zavedení 5% horní 
hranice by poškodilo ty, kdo na základě směrnice o obnovitelných zdrojích energie, začali 
s biopalivy počítat jako jediným technologicky schůdným palivem, které členským státům 
umožní splnit cíle stanovené pro rok 2020. Vzhledem k tomu, že hodnota ve výši 5 % je 
vázána na průměrný objem výroby v EU, je v několika členských státech, jako je Německo, 
Španělsko a Francie, současná kvóta konvenčních biopaliv vyšší než 5 %, a tyto státy by tak 
byly postiženy mnohem více než ostatní.
Bude-li navíc pro komerčně dostupná biopaliva stanoven určitý strop, stal by se cíl 10 % 
energie z obnovitelných zdrojů a 6% snížení emisí skleníkových plynů nedosažitelným, 
protože ostatní alternativy včetně moderních biopaliv by nebyly v tuto chvíli schopné 
vzniklou mezeru zaplnit. 
Ze všech těchto důvodů a rovněž vzhledem k tomu, že biopaliva v průměru stále produkují 
méně emisí než fosilní paliva, navrhovatel doporučuje konstruktivnější přístup, který by 
spočíval v tom, že by byl stanoven dílčí cíl pro moderní biopaliva. Tento dílčí cíl by podpořil 
výrobu moderních biopaliv, a tím i úspory CO2, a byl by jasným znamením podpory 
postupného přechodu od konvenčních palivům k moderním biopalivům v té míře, v jaké to 
technologický pokrok umožňuje, a současně by minimalizoval škodlivé důsledky pro 
evropský průmysl.

Navrhovatel je také toho názoru, že návrh Komise nebere v úvahu možnost opatření pro 
zmírňování nepřímé změny ve využívání půdy, jako je produkce na nevyužívané nebo 
znehodnocené půdě, vyšší výnosy sklizně a výroba vedlejších produktů (zvláště pak bílkovin 
pro krmiva, kterých má Evropa nedostatek). Měly by existovat pobídky pro vytváření zásoby 
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vstupních surovin, které jsou důkazem toho, že riziko nepřímé změny ve využívání půdy se 
podařilo zmírnit nebo mu předejít. 

Navrhovatel souhlasí s Komisí, pokud jde o posílení kritérií udržitelnosti pro biopaliva 
produkovaná v nových zařízeních stanovením požadavku 60% úspory emisí skleníkových 
plynů pro subjekty, které zahájily provoz po 1. červenci 2014.

c) Vícenásobné započtení
Chvályhodným záměrem vícenásobného započtení druhé a třetí generace biopaliv je umožnit 
členským státům splnění 10% cíle v oblasti energie z obnovitelných zdrojů, dané tím, že by si 
tato paliva započítalo dvakrát nebo čtyřikrát, čímž by zaplnily rozdíl, který zbude po odečtení 
5% horní hranice. Nebude-li však žádá mezní hodnota biopaliv stanovena, vícenásobné 
započtení by pak již nebylo nezbytné.
Vícenásobné započítávání je navíc ve výsledku kontraproduktivní, protože znamená 
používání menšího množství biopaliv novější generace. V případě biopaliva, které bylo ve 
vztahu ke kvótě započítáno dvakrát nebo třikrát, by bylo použito množství dvakrát nebo 
čtyřikrát nižší a rozdíl by musel být dorovnán fosilními palivy. Méně by také bylo 
investováno do výrobní kapacity, neboť současná velikost trhu by se v některých místech 
snížila dvakrát až čtyřikrát.
Ve skutečnosti bychom se v rámci zmírňování fenoménu nepřímé změny ve využívání půdy 
měli vzdát svého 10% cíle pro obnovitelné zdroje energie při spotřebě energií v dopravě.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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 
existuje riziko, že emise skleníkových 
plynů spojené s nepřímou změnou ve 
využívání půdy by mohly být 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.

Or. en

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 



Error! Reference source not found. 7/27 Error! Reference source not found.

CS

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.

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 se 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 zvlášť 
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 3
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 

(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 v oblasti moderních biopaliv
a příslušný harmonogram jejich plnění, 
které investorům zajistí předvídatelnost a 
stabilitu.
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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. en

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 5
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 

(11) Z Komisí provedeného posouzení 
dopadů vyplynulo, že v odhadech emisí 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy se navzdory lepšímu 
chápání tohoto fenoménu a nedávným 
vědeckým pokrokům mohou projevovat 
nedostatky a omezení modelů 
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půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor.

používaných pro stanovení konkrétní 
hodnoty emisí, k nimž dochází vlivem 
nepřímé změny ve využívání půdy, na jiné 
typy plodin. Uváděná čísla proto nejsou 
dostatečně spolehlivá, aby se mohla stát 
součástí právního předpisu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6
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 s ohledem na 
vědecký a technický pokrok pravidelně 
revidovat seznam dostupných moderních 
biopaliv uvedený v příloze IX.

Or. en

Pozměňovací návrh 7
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 

(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 
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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.

půdě jakožto opatření ke zmírnění nepřímé 
změny ve využívání půdy. Komise by měla 
posoudit i další opatření ke zmírnění 
nepřímé změny ve využívání půdy, jako je 
využívání vedlejších produktů, zvyšování 
výnosů sklizně, efektivita výroby a 
produkce plodin na opuštěné či 
nevyužívané půdě, a zvážit jejich
začlenění do uvedených směrnic v podobě 
bonusu odpovídajícího tomu, jaký 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 8
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.
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Or. en

Pozměňovací návrh 9
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, 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 a 
metodické zásady a hodnoty nezbytné pro 
posouzení, zda byla splněna kritéria 
udržitelnosti biopaliv a biokapalin.

Or. en

Pozměňovací návrh 10
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 

(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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udržitelnosti od 1. ledna 2021.

Or. en

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 1 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 a – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) vkládá se nový odstavec, 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 12

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se zrušuje druhý 
pododstavec.

Or. en

Odůvodnění

Na moderní biopaliva se musí vztahovat tatáž kritéria udržitelnosti jako na konvenční 
biopaliva. Výjimky z kritérii udržitelnosti vztahující se na některé druhy odpadu a zbytkové 
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látky by vedly například k tomu, že bionafta získávaná z odpadního palmového oleje by byla 
dotována i přesto, že tento palmový olej byl vyroben způsobem neodpovídajícím požadavkům 
udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 d – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. c a (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 d – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) doplňuje se nový odstavec 8a, který 
zní:
„8a. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 10a, pokud jde o stanovení 
podrobných definic včetně technických 
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specifikací, které jsou nezbytné pro 
kategorie stanovené v příloze IV části C 
bodě 9.“

Or. en

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 3 – písm. c b (nové)
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 d – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

cb) doplňuje se nový odstavec 8b, který 
zní:
„8b. Nejpozději 31. prosince 2015 předloží 
Komise legislativní návrh týkající se 
začlenění dalších opatření ke zmírnění 
nepřímé změny ve využívání půdy, jako je 
využívání vedlejších produktů, zvyšování 
výnosů sklizně, efektivita výroby a 
produkce plodin na opuštěné půdě, 
v podobě bonusu podobného tomu, který 
je zaveden v příloze IV části C bodě 8 pro 
biomasu získávanou ze znehodnocené 
půdy, která prošla obnovou.“

Or. en

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10 a – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

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

Or. en

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10 a – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, 7 a 8a, 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 18
Návrh směrnice
Čl. 1 – odst. 7
Směrnice 98/70/ES
Čl. 10 a – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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 

Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, 7 a 8a, 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 19
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 2 – návětí

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. V článku 2 se doplňuje nové písmeno 
oa), které zní:
„oa) ‚moderními biopalivy‘ se rozumí 
biopaliva vyráběná ze vstupních surovin, 
která nevstupují do přímé hospodářské 
soutěže s potravinářskými a krmnými 
plodinami. Otevřený seznam moderních 
biopaliv je uveden v příloze IX. Komise je 
zmocněna přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 25b za 
účelem přizpůsobení tohoto seznamu 
technickému a vědeckému pokroku.“

Or. en

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

„Pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v prvním pododstavci nesmí být 
maximální společný příspěvek z biopaliv a 
biokapalin vyráběných z obilovin a jiných 
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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 21
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod -i (nový)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-i) v odstavci 1 se za první pododstavec 
vkládají pododstavce, které znějí:
„V roce 2020 je podíl energie z moderních 
biopaliv na konečné spotřebě energie 
v dopravě nejméně 2 %.
V roce 2025 je podíl energie z moderních 
biopaliv na konečné spotřebě energie 
v dopravě nejméně 4 %.“

Or. en

Pozměňovací návrh 22
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod i
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

vypouští se

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

Or. en
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Pozměňovací návrh 23
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. b – bod ii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Or. en

Pozměňovací návrh 24
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: vypouští se
„e) 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 25
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 5 – písm. -a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-a) v odstavci 1 se zrušuje druhý 
pododstavec;

Or. en

Odůvodnění

Na moderní biopaliva se musí vztahovat tatáž kritéria udržitelnosti jako na konvenční 
biopaliva. Výjimky z kritérií udržitelnosti vztahující se na některé druhy odpadu a zbytkové 
látky by vedly například k tomu, že bionafta získávaná z odpadního palmového oleje by byla
dotována i přesto, že tento palmový olej byl vyroben způsobem neodpovídajícím požadavkům 
udržitelnosti.

Pozměňovací návrh 26
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 7 – písm. c
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 6 se nahrazuje tímto: c) odstavec 6 se vypouští.
„6. 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
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Pozměňovací návrh 27
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 7 – písm. e a (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ea) vkládá se nový odstavec, který zní:
„8a. Komise je zmocněna přijímat akty 
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 25 
písm. b), pokud jde o stanovení 
podrobných definicí včetně technických 
specifikací, které jsou nezbytné pro 
kategorie stanovené v příloze V části C 
bodě 9.“

Or. en

Pozměňovací návrh 28
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 7 – písm. e b (nové)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 19 – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) vkládá se nový odstavec, který zní:
„8b. Nejpozději 31. prosince 2015 předloží 
Komise legislativní návrh týkající se 
začlenění dalších opatření ke zmírnění 
nepřímé změny ve využívání půdy, jako je
využívání vedlejších produktů, zvyšování 
výnosů sklizně, efektivita výroby a 
produkce plodin na opuštěné půdě, 
v podobě bonusu podobného tomu, který 
je zaveden v příloze V části C bodě 8 pro 
biomasu získávanou ze znehodnocené 
půdy, která prošla obnovou.“

Or. en
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Pozměňovací návrh 29
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 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.“

Or. en

Pozměňovací návrh 30
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 2 písm. oa), čl. 5 
odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 7 a 8 je svěřena 
Komisi na dobu neurčitou od [data vstupu 
této směrnice v platnost].

Or. en

Pozměňovací návrh 31
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 2 písm. 
oa), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) 
třetím pododstavci, čl. 19 odst. 5, 7 a 8
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 32
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 2 písm. oa), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 3 
písm. c) třetím pododstavci, čl. 19 odst. 5, 
7 a 8 vstoupí v platnost, pouze pokud proti 
němu Evropský parlament nebo Rada 
nevysloví námitky ve lhůtě dvou měsíců 
ode dne, kdy jim byl tento akt oznámen, 
nebo pokud Evropský parlament i Rada 
před uplynutím této lhůty informují Komisi 
o tom, že námitky nevysloví. Z podnětu 
Evropského parlamentu nebo Rady se tato 
lhůta prodlouží o dva měsíce.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Návrh směrnice
Článek 3
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Komise před 31. prosincem 2018 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejlepších nejnověji dostupných 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 34
Návrh směrnice
Příloha I

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha I vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 35
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 36
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, u nichž se odhadované 
emise vyplývající z nepřímé změny ve 
využívání půdy považují za nulové
U biopaliv 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, 
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osídlení nebo jiné půdy na zemědělskou 
půdu nebo na trvalé kultury15. 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 37
Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
Směrnice 2009/28/ES
Příloha IX (nová)

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 biopalivo se považuje 
biopalivo vyrobené z následujících 
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) odpad z palmového oleje a trsy 
prázdných palmových plodů;

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

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

h) surový glycerin; h) surový glycerin;
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i) bagasa; i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly; j) matoliny a vinné kaly;

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

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

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje dvojnásobek jejich 
energetického obsahu
a) použitý kuchyňský olej; o) 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.

p) 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; q) nepotravinářská celulózová vláknina;

d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

r) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

Or. en

                                               
1 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.
2 Úř. věst. L 273, 10.10.2002, s. 1.


