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Pozměňovací návrh 22
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 23
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 

4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
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stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající
zemědělské půdě. Vzhledem ke 
specifickým charakteristikám evropských 
regionů by tyto změny mohly mít výrazný 
dopad na regionální úrovni a proto se 
doporučuje, aby bylo co nejdříve 
vypracování posouzení hospodářského a 
sociálního dopadu, který by tato směrnice 
mohla mít na regionální úrovni.

Or. ro

Pozměňovací návrh 24
Jens Nilsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 

4) Pokud se na výrobu biopaliv začne 
využívat zemědělská půda nebo pastviny 
dříve určené pro trhy s potravinami, 
krmivy a vlákny, bude nadále třeba 
uspokojovat poptávku po jiných než 
palivových produktech buďto intenzifikací 
stávající produkce, nebo přeměnou 
nezemědělské půdy někde jinde na půdu 
pro zemědělskou produkci. Druhý případ 
představuje nepřímou změnu ve využívání 
půdy, a pokud zahrnuje přeměnu půdy 
s velkou zásobou uhlíku, může vést 
k uvolnění značných emisí skleníkových 
plynů. Směrnice 98/70/ES a 2009/28/ES by 
proto měly zahrnovat ustanovení k řešení 
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nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě.

nepřímé změny ve využívání půdy, pokud 
se současná biopaliva převážně vyrábějí z 
plodin pěstovaných na stávající 
zemědělské půdě. Pokud jsou množství 
emisí porovnávána v průběhu životního 
cyklu, cukr a škrobové plodiny oproti 
olejninám, liší se tyto v jejich vlivu na 
životní prostředí. Má-li se co v nejbližší 
době účinně dosáhnout pozitivních 
přínosů pro životní prostředí, je třeba se 
zaměřit na omezování biopaliv a výrobu, 
které mají nejškodlivější dopad na životní 
prostředí. Proto je především důležité 
přijmout opatření, která by zabránila 
nepřímým změnám ve využívání půdy pro 
olejniny.

Or. sv

Pozměňovací návrh 25
Petru Constantin Luhan

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 cílů Unie spočívajících ve 
zvýšení celkového podílu energie 
z obnovitelných zdrojů do roku 2020 na 
20 % a 10 % v oblasti dopravya 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 
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emisí je třeba náležitě rozlišovat mezi 
skupinami plodin, například olejninami, 
obilovinami, cukronosnými plodinami a 
jinými plodinami obsahujícími škrob.

Or. ro

Pozměňovací návrh 26
Vasilica Viorica Dăncilă

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, 
centralizované na evropské úrovni, 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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 27
Vincenzo Iovine, Francesco De Angelis, Andrea Cozzolino

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv je 
pravděpodobné, že emise skleníkových 
plynů spojené s nepřímou změnou ve 
využívání půdy jsou značné a mohly by 
negovat některé nebo veškeré úspory 
skleníkových plynů z jednotlivých 
biopaliv. Očekává se totiž, že téměř celá 
výroba biopaliv bude v roce 2020 pocházet 
z plodin pěstovaných na půdě, která by se 
mohla využít k uspokojení poptávky trhů s 
potravinami a krmivy. Pro snížení těchto 
emisí je třeba náležitě rozlišovat mezi 
skupinami plodin, například olejninami, 
obilovinami, cukronosnými plodinami a 
jinými plodinami obsahujícími škrob.

5) Na základě prognóz poptávky po 
biopalivech poskytnutých členskými státy 
a odhadů emisí vyplývajících z nepřímé 
změny ve využívání půdy u různých 
vstupních surovin pro výrobu biopaliv 
budou emise skleníkových plynů spojené s 
nepřímou změnou ve využívání půdy 
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. Takovéto postupy mají vysoce 
nepříznivý dopad na mnoho místních 
společenství v rozvíjejících se zemích. 
Strategie pro snižování emisí by proto 
měla zohledňovat sociální dopad a 
dodržování lidských práv a mělo by se 
snížit zabírání půdy určené pro dodávky 
na trhy s potravinami.

Or. it

Pozměňovací návrh 28
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv. 
Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů a řas, zajišťují vysoké 
úspory skleníkových plynů při malém 
riziku způsobení nepřímé změny ve 
využívání půdy a neucházejí se přímo o 
zemědělskou půdu určenou pro trhy s 
potravinami a krmivy. Proto je třeba 

6V odvětví dopravy budou mít pro snížení 
emisí skleníkových plynů čím dál větší 
význam tekutá obnovitelná paliva.
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 
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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.

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, a to 
pokud bude v rámci hodnocení dopadu 
provedeného při definování politik pro 
období po roce 2020 doporučeno přijetí 
takovéhoto opatření.

Or. ro

Pozměňovací návrh 29
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6) V odvětví dopravy bude ke snížení emisí 
skleníkových plynů pravděpodobně třeba 
tekutých obnovitelných paliv. Moderní 
biopaliva, jako jsou biopaliva vyrobená z 
odpadů a řas, zajišťují vysoké úspory 
skleníkových plynů při malém riziku 
způsobení nepřímé změny ve využívání 
půdy a neucházejí se přímo o zemědělskou 
půdu určenou pro trhy s potravinami a 
krmivy. Proto je třeba povzbudit větší 
výrobu těchto moderních biopaliv, neboť ta 
nejsou v současné době komerčně dostupná 

6) V odvětví dopravy bude ke snížení emisí 
skleníkových plynů pravděpodobně třeba 
tekutých obnovitelných paliv. Moderní 
biopaliva, jako jsou biopaliva vyrobená 
z nerecyklovatelných 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 



AM\934589CS.doc 9/21 PE510.584v01-00

CS

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.

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.

Or. ro

Pozměňovací návrh 30
Jens Nilsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7) K zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti průmyslových 
odvětví založených na biopalivech a 
v souladu se sdělením z roku 2012 
„Inovace pro udržitelný růst: 
biohospodářství pro Evropu“11 a Plánem 
pro Evropu účinněji využívající zdroje12,
jež podporují integrované a 
diverzifikované biorafinerie po celé 
Evropě, měly by se stanovit zvýšené 
pobídky podle směrnice 2009/28/ES tak, 
aby se upřednostnilo využívání vstupních
surovin na bázi biomasy, jež nemají 
vysokou ekonomickou hodnotu pro jiná 
využití než pro biopaliva.

7) K zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti průmyslových 
odvětví založených na biopalivech a 
v souladu se sdělením z roku 2012 
„Inovace pro udržitelný růst: 
biohospodářství pro Evropu“11 a Plánem 
pro Evropu účinněji využívající zdroje12, 
jež podporují integrované a 
diverzifikované biorafinerie po celé 
Evropě, by se měly stanovit zvýšené 
pobídky podle směrnice 2009/28/ES tak, 
aby se upřednostnilo využívání moderních 
biopaliv. Strukturální fondy EU by měly 
získat zásadní úlohu při podpoře a vývoji 
moderních biopaliv.

Or. sv
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Pozměňovací návrh 31
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a) Obdobně je třeba zajistit větší podporu 
jak na základě veřejných financí a 
evropských regionálních výzkumných a 
strukturálních programů, tak díky 
soukromým investicím prostřednictvím 
partnerství veřejného a soukromého 
sektoru, což přispěje k větší soudržnosti 
mezi úsilím v oblasti výzkumu a inovací a 
budoucími potřebami evropského 
průmyslu.

Or. ro

Pozměňovací návrh 32
Jens Nilsson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a) V rámci podpory rozvoje trhu 
s obnovitelnými zdroji energie a palivy by
se měl kromě dopadu na změnu klimatu 
brát ohled také na dopady na regionální a 
místní rozvoj a zaměstnanost. Výroba 
moderních biopaliv skýtá značný 
potenciál pro tvorbu pracovních míst a 
dosahování růstu, především ve 
venkovských oblastech.

Or. sv

Pozměňovací návrh 33
Jens Nilsson
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9) Pro přípravu přechodu na moderní 
biopaliva a minimalizaci celkových dopadů 
nepřímé změny ve využívání půdy 
v období do roku 2020 je třeba omezit 
množství biopaliv a biokapalin 
získávaných z potravinářských plodin 
uvedených v části A přílohy VIII směrnice 
2009/28/ES a části A přílohy V směrnice 
98/70/ES, jež lze započítat do cílů 
stanovených ve směrnici 2009/28/ES. Bez 
omezení celkového využití těchto biopaliv 
by se podíl biopaliv a biokapalin 
vyrobených z obilovin a jiných plodin 
bohatých na škrob, z cukronosných plodin 
a z olejnin, jež lze započítat do cílů 
směrnice 2009/28/ES, měl omezit na podíl 
těchto biopaliv a biokapalin 
spotřebovaných v roce 2011.

9)Pro přípravu přechodu na moderní 
biopaliva a minimalizaci celkových dopadů 
nepřímé změny ve využívání půdy 
v období do roku 2020 je třeba 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. 
Takovéto omezení by se mělo především 
zaměřit na biopaliva, která mají 
nejškodlivější dopad na životní prostředí a 
klima. Bez omezení celkového využití 
těchto biopaliv by se podíl biopaliv a 
biokapalin vyrobených z olejnin, jež lze 
započítat do cílů směrnice 2009/28/ES, měl 
omezit.

Or. sv

Odůvodnění

Jelikož emise, které se počítají jako emise způsobené nepřímou změnou ve využívání půdy, 
činí 12 gCO2eq/MJ u obilovin a jiných plodin bohatých na škrob a 13 gCO2eq/MJ u cukru v 
porovnání s 55 gCO2eq/MJ u olejnin, je vhodné nejdříve omezit používání těch plodin, jejichž 
dopad na životní prostředí je největš.

Pozměňovací návrh 34
Jens Nilsson

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 

10) 4% limitem stanoveným v čl. 3 odst. 4 
písm. d) není dotčena svoboda členských 
států stanovit vlastní cestu k dodržení 
předepsaného podílu konvenčních biopaliv 



PE510.584v01-00 12/21 AM\934589CS.doc

CS

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.

v rámci celkového 10% cíle. V důsledku 
toho zůstává plně otevřen přístup na trh pro 
biopaliva vyráběná zařízeními, jež budou 
v provozu před koncem roku 2013. 
Novelizační směrnicí tudíž zůstávají 
nedotčena legitimní očekávání 
provozovatelů těchto zařízení.

Or. sv

Pozměňovací návrh 35
Francesco De Angelis

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) Změna ve využívání půdy za účelem 
v ýroby biopaliv by neměla vést k 
přesídlení místních nebo původních 
komunit v Unii nebo ve třetích zemích.

Or. en

Odůvodnění

Existuje množství důkazů o tom, že biopaliva přispívají k negativním sociálním dopadům 
souvisejícím s pozemkovými právy a právy na potraviny, které pociťují především ženy 
v rozvojových zemích, a tato skutečnost by měla být brána v úvahu. Zvláště je třeba naléhavě 
se věnovat problému přesídlování místních a původních populací za účelem zakládání 
plantáží pro produkci biopaliv.

Pozměňovací návrh 36
Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11a) Změna ve využívání půdy za účelem 
vý roby biopaliv by neměla vést k 
přesídlení místních nebo původních 



AM\934589CS.doc 13/21 PE510.584v01-00

CS

komunit.

Or. en

Pozměňovací návrh 37
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí a jejich dopad 
na všech úrovních v omezení emisí 
skleníkových plynů vyplývajících z 
nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021.

Or. ro

Pozměňovací návrh 38
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

21) Je obzvlášť důležité, aby Komise v 
rámci přípravné činnosti vedla při 
uplatňování této směrnice odpovídající
konzultace, a to i s výzkumnými 
pracovníky, konečnými uživateli, tvůrci 
politik a s občanskou společností.
Při přípravě a vypracovávání aktů v 
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současně, včas a vhodným způsobem 
Evropskému parlamentu a Radě.

přenesené pravomoci by Komise měla 
zajistit, aby byly příslušné dokumenty 
předány současně, včas a vhodným 
způsobem Evropskému parlamentu a Radě.

Or. ro

Pozměňovací návrh 39
Petru Constantin Luhan

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

21a) Rovněž se doporučuje, aby byly 
zřízeny regionální pracovní skupiny, které 
pomůžou zlepšit vzájemné působení, 
zajistí větší soulad mezi regionálními 
politikami a podpoří příklady osvědčených 
postupů v Unii.

Or. ro

Pozměňovací návrh 40
Jens Nilsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňuje se nový bod, který zní: 

„pa) ‚moderními biopalivy’ se rozumí 
biologický materiál, v jehož případě jsou 
relevantní alternativní způsoby použití 
spojeny s významnými emisemi metanu a 
oxidu dusného, aniž by byla vyrobena 
využitelná energie, v souladu s definicí v 
příloze IX. Komise je zmocněna 
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k přijímání aktů v přenesené pravomoci 
v souladu s článkem 25b s cílem 
přizpůsobit tento seznam vědeckému a 
technologickému pokroku.“

Or. sv

Pozměňovací návrh 41
Jens Nilsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. sv

Odůvodnění

Jelikož emise, které se počítají jako emise způsobené nepřímou změnou ve využívání půdy, 
činí 12 gCO2eq/MJ u obilovin a jiných plodin bohatých na škrob a 13 gCO2eq/MJ u cukru 
v porovnání s 55 gCO2eq/MJ u olejnin, je vhodné nejdříve omezit používání těch plodin, 
jejichž dopad na životní prostředí je největší. Strop se tedy bude vztahovat na menší počet 
plodin a bude proto snížen.

Pozměňovací návrh 42
Francesco De Angelis, Vincenzo Iovine, Andrea Cozzolino

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„Pro účely dosažení souladu s cílem 
uvedeným v prvním pododstavci nesmí být 
maximální společný příspěvek z biopaliv a 
biokapalin vyráběných s využitím půdy
větší než množství energie odpovídající 
maximálnímu příspěvku u energie v 
dopravě stanovenému v čl. 3 odst. 4 písm. 
d). Pro získání státní podpory či jiných 
typů finanční podpory jsou způsobilé 
pouze ty kapaliny a paliva, které jsou v 
souladu s tímto cílem.“

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k jednoznačnému dopadu, který mají evropské politiky v oblasti biopaliv na 
vlastnictví půdy jak v rámci EU, tak i mimo ni, je zásadně důležité omezit všechna biopaliva 
vyráběná s využitím půdy, a nikoli jen potravinářské plodiny. Zadruhé, má-li se zajistit, že 
omezení spotřeby biopaliv a biokapalin vyráběných s využitím půdy vyšle náležitý signál 
investorům a trhům s biopalivy, je důležité zajistit, aby žádné finanční či jiné dotace 
nepodporovaly jejich výrobu nad rámec omezení stanovených v tomto návrhu.

Pozměňovací návrh 43
Jens Nilsson

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„d) pro výpočet biopaliv v čitateli nesmí 
být podíl energie z biopaliv vyráběných z 
olejnin v roce 2020 větší než 4 % 
(odhadovaný podíl na konci roku 2011) 
konečné spotřeby energie v dopravě. V 
roce 2020 musí být podíl energie 
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energie v dopravě.“; z moderních biopaliv na konečné spotřebě 
energie v dopravě nejméně 3 %.“;

Or. sv

Odůvodnění

Jelikož emise, které se počítají jako emise způsobené nepřímou změnou ve využívání půdy, 
činí 12 gCO2eq/MJ u obilovin a jiných plodin bohatých na škrob a 13 gCO2eq/MJ u cukru v 
porovnání s 55 gCO2eq/MJ u olejnin, je vhodné nejdříve omezit používání těch plodin, jejichž 
dopad na životní prostředí je největší. Strop se tedy bude vztahovat na menší počet plodin a 
bude proto snížen.

Pozměňovací návrh 44
Francesco De Angelis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

„d) pro výpočet biopaliv v čitateli, a tudíž i 
biopaliv způsobilých pro dotace podle 
pokynů pro státní podporu, nesmí být 
podíl energie z biopaliv vyráběných s 
využitím půdy větší než 5 % (odhadovaný 
podíl na konci roku 2011) konečné 
spotřeby energie v dopravě v roce 2017.
Od 1. ledna 2018 pak pro výpočet biopaliv 
v čitateli, a tudíž i biopaliv způsobilých 
pro dotace podle pokynů pro státní 
podporu, nesmí být podíl energie z 
biopaliv vyráběných s využitím půdy větší 
než 3,5 % (odhadovaný podíl v roce 2008) 
konečné spotřeby energie v dopravě v roce 
2020. Po roce 2020 bude podíl biopaliv 
vyráběných s využitím půdy postupně 
snížen na nulu.“

Or. en

Odůvodnění

Podíl biopaliv, ať již první generace či biopaliv moderních, by měl být omezen na 5 % do 
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roku 2017 a poté do roku 2020 na 3,5 %, což je úroveň v roce 2008, kdy byla přijata směrnice 
o energiích z obnovitelných zdrojů. Po roce 2020, kdy platnost směrnice o energiích z 
obnovitelných zdrojů vyprší, by mělo být používání biopaliv vyráběných s využitím půdy 
postupně ukončeno s cílem ukončit nechtěné dopady na vlastnictví půdy. Toto omezení by 
mělo zajistit, že cíle a dotace EU již dále nebudou způsobovat žádné další negativní dopady 
v důsledku konfliktu mezi biopalivy vyráběnými s využitím půdy a potravinami.

Pozměňovací návrh 45
Francesco De Angelis

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – bod iii
Směrnice 98/70/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e – bod iii a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii a) biopaliva vyráběná s využitím půdy 
za účelem dosažení 6 % cíle, se považuje 
za příspěvek dosahující maximálního 
limitu ve výši 50 % do 31. prosince 2017 a 
úrovně ve výši 0 % v roce 2020. Pro státní 
podporu jsou způsobilá pouze biopaliva, 
která přispívají k dosažení cíle.

Or. en

Pozměňovací návrh 46
Vasilica Viorica Dăncilă

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5 – písm. a
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 17 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. ro

Odůvodnění

Nejdříve by měla proběhnout zkušební fáze s cílem určit nejvhodnější výrobní parametry.

Pozměňovací návrh 47
Petru Constantin Luhan

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 a jejich dopady na 
všech úrovních.
Ke zprávě bude případně přiložen 

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

Or. ro

Pozměňovací návrh 48
Jens Nilsson

Návrh směrnice
Příloha II – bod 3
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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;
f) odpad z 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 
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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 spotřebu.
c) nepotravinářská celulózová vláknina;
d) Lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

Or. sv

Pozměňovací návrh 49
Riikka Manner

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

dehet z tálového oleje; černý louh a jeho deriváty, jako je surové 
sulfátové mýdlo, lingin, surový tálový olej 
a dehet z tálového oleje.

Or. en

Odůvodnění

Se všemi rezidui vznikajícími při výrobě celulózy by mělo být nakládáno stejným způsobem. 
Rezidua z výroby mají velký potenciál pro výrobu moderních biopaliv.


