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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Ve směrnici Evropského parlamentu a Rady č. 2009/28/ES se uvádí, že výroba energie 
z obnovitelných zdrojů často závisí na místních nebo regionálních malých a středních 
podnicích. Energie z obnovitelných zdrojů a biopaliva používaná v dopravě mají značný 
význam pro regiony Evropské unie, což je vždy třeba mít na paměti při vypracovávání 
právních předpisů.

Poznatky výzkumu však poukazují na to, že produkce biopaliv má negativní vliv na ceny 
potravin a na změnu klimatu. Takzvaná nepřímá změna ve využívání půdy může vést 
k produkci značného množství emisí skleníkových plynů.  Jako odpověď na tento problém se 
zavádějí omezení využívání takzvaných konvenčních biopaliv vyráběných z plodin 
pěstovaných pro potravinářské účely.

Ačkoli návrh Komise výrobu konvenčních biopaliv zcela nevylučuje, je třeba vzít v úvahu 
rozsáhlé následky, které budou změny mít v oblasti výroby biopaliv. V posouzení dopadu 
provedeném Komisí se uvádí, že pokud se omezí pěstování surovin používaných k výrobě 
konvenčních biopaliv, bude to mít dopad na objem investic. Návrh by tedy mohl výrazně 
změnit současnou podobu odvětví výroby biopaliv a v souvislosti s tím je třeba připomenout, 
že průmysl zaměřený na výrobu biopaliv první generace produkuje také biopaliva druhé 
generace.

Důležitým cílem podpory energie z obnovitelných zdrojů a biopaliv je rozvoj venkova a 
regionů. Vzhledem k tomu, že návrh Komise omezuje pěstování plodin využívaných k výrobě 
energie, bude mít dopad také na životaschopnost venkova a regionů. Návrh by mohl mít 
následky pro zajištění soběstačnosti Evropy v oblasti bílkovinných produktů, jelikož v mnoha 
zařízeních na výrobu biopaliv vznikají jako vedlejší výrobky bílkovinná krmiva. Na druhou 
stranu vzniká díky rozvoji biopaliv nové generace poptávka po jiných surovinách na výrobu 
biopaliv získávaných na farmách nebo lesních pozemcích, jako jsou například sláma nebo 
dřevo. Díky využití dřevní biomasy na výrobu biopaliv se zlepšuje také energetická 
soběstačnost regionů. Je rovněž třeba připomenout rozsáhlé možnosti, které pro výrobu 
bioplynu a biopaliv skýtá využití odpadních produktů a zbytkových materiálů zemědělské 
činnosti. 

Jelikož máme za to, že návrh směrnice výrazně změní situaci v oblasti výroby biopaliv a 
potažmo bude mít také dopad na zaměstnanost v regionech, měla by Komise podrobněji 
objasnit sociální a ekonomické následky přijetí návrhu jak pro oblast výroby biopaliv, tak i 
pro oblast venkova a pro regiony.

Moderní biopaliva jako hnací síla růstu

Podle posouzení dopadů vypracovaného Komisí existuje riziko, že pokud technologický 
rozvoj nezaručí výrazný nárůst zavádění moderních biopaliv, nebude možné dosáhnout cílů 
v oblasti dopravy vymezených ve směrnici o energii z obnovitelných zdrojů. Výbor pro 
regionální rozvoj má za to, že Evropská unie musí v mnoha směrech zlepšit podporu 
produkce moderních biopaliv druhé generace a také poptávky po nich, jelikož nesmí upustit 
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od ambiciózního cíle, který si stanovila pro využívání biopaliv v oblasti dopravy pro rok 
2020. Navrhovaná směrnice by kromě toho měla prosazovat využití prostředků Evropské unie 
ze strukturálních fondů a fondů na podporu výzkumu při rozvoji produkce biopaliv nové 
generace. Je třeba připomenout, že ve srovnání s návrhem Komise je výrobu moderních 
biopaliv druhé generace a poptávku po nich nutné podporovat v ještě větším měřítku. 
K obměně vozového parku a současné infrastruktury výrobních zařízení nedojde přes noc, ale 
bude kvůli ní například potřeba adaptovat vybavení na vyšší obsah bioetanolu a provést další 
opatření v rámci přizpůsobení se novým nárokům. 

Záměr Komise navýšit podíl moderních biopaliv na plnění stanovených závazků, a podpořit 
tak jejich využívání, je chvályhodný, ale cílem směrnice by nemělo být dosáhnout pouze 
relativního 10% podílu. Směrnice by měla co nejvíce podporovat modernější biopaliva druhé 
generace a jejich výrobu. Aby směrnice představovala co nejlepší motivaci, je v návrhu 
Komise ještě třeba provést úpravy. Komisí předložený kategorický a definitivní výčet 
surovin, u nichž se uplatňuje koeficient násobení, není zcela oprávněný, neboť v této chvíli 
ještě nemůžeme přesně vědět, jaké suroviny se budou využívat v blízké budoucnosti. 
Z hlediska regionálního rozvoje má prvořadý význam prosazování produkce biopaliv nové 
generace, jelikož jejich výroba podle odhadů vytvoří velký počet pracovních míst. 

V neposlední řadě Výbor pro regionální rozvoj zdůrazňuje, že je velmi důležité, aby politika 
EU počítala s dlouhodobým výhledem. Právní předpisy Evropské unie by měly zajistit co 
nejstabilnější prostředí a politika by měla být spojena s odhady budoucího vývoje, aby se 
podniky odvážily investovat do Evropy, a vytvářet tak pracovní místa a ekonomický růst. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro regionální rozvoj vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil následující pozměňovací 
návrhy:

Pozměňovací návrh 1
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 

(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 
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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.

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. Navzdory nejnovějším 
vědeckým poznatkům existuje v souvislosti 
s dopady nepřímé změny ve využívání 
půdy mnoho faktorů, jejichž vliv dosud 
nebyl objasněn. Odhady množství emisí 
stále do značné míry závisí na 
používaných rámcích modelování a na 
uplatněných předpokladech, a proto by na 
základě neúplných informací nemělo 
docházet k oslabování produkce biopaliv 
v regionech Evropské unie a tím i 
ke zhoršování podmínek pro dosažení cílů 
stanovených ve směrnici 2009/28/ES.

Or. fi

Pozměňovací návrh 2
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů třeba tekutých 
obnovitelných paliv. Ve srovnání 
s fosilními palivy přináší mnoho druhů 
biopaliv výraznou úsporu emisí 
skleníkových plynů také v souvislosti 
s následky nepřímých změn ve využívání 
půdy. Moderní biopaliva, jako jsou 
biopaliva vyrobená z odpadů, dřevní 
biomasy 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 
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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.

ve velkých množstvích, částečně 
v důsledku soutěže o veřejné subvence 
s etablovanými technologiemi výroby 
biopaliv z potravinářských plodin. Další 
pobídky by měly být zajištěny zvýšením 
podílu moderních biopaliv na 10% cíli pro 
dopravu stanoveném ve směrnici 
2009/28/ES oproti biopalivům 
konvenčním. Uplatnění této směrnice by 
však nemělo vést k tomu, že skutečný 
celkový podíl biopaliv používaných 
v dopravě bude v roce 2020 nižší než 
vymezený cíl, a že tedy i úspory 
skleníkových plynů v dopravě nedosáhnou 
předpokládaných hodnot. Aby mohly 
členské státy co nejflexibilněji zavádět 
inovativní a nové suroviny a prosazovat 
jejich využití při výrobě biopaliv, je třeba 
v této směrnici namísto definitivního 
seznamu stanovit pro suroviny používané 
k výrobě biopaliv druhé generace 
společná výchozí kritéria a definice. To by 
členským státům, a tedy i regionům 
umožnilo zvolit v souvislosti se surovinami 
takový přístup, který by nejlépe vyhovoval 
konkrétnímu zaměření výroby na jejich 
území. 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. fi

Pozměňovací návrh 3
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) K zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti průmyslových 
odvětví založených na biopalivech a 

(7) K zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti průmyslových 
odvětví založených na biopalivech a 
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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.

investiční jistoty v těchto odvětvích 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, 
jejichž pomocí by se podpořilo účinné 
využívání zdrojů v oblasti surovin na bázi 
biomasy a upřednostnila se biopaliva 
druhé generace. Významným dílem by 
k rozvoji nových a inovativních biopaliv 
měly přispívat regionální politika EU a 
strukturální fondy.

Or. fi

Pozměňovací návrh 4
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Ve směrnici 2009/28/ES se uvádí, že 
výroba energie z obnovitelných zdrojů 
často závisí na místních nebo 
regionálních malých a středních 
podnicích. Ve směrnici se rovněž 
zdůrazňuje, že členské státy a Komise by 
měly podporovat rozvojová opatření na 
celostátní a regionální úrovni a 
prosazovat využívání strukturálních fondů 
v této oblasti. Aby bylo možné dosáhnout 
cílů stanovených touto směrnicí, měly by 
se prostředky ze strukturálních fondů 
využívat především na rozvoj produkce 
biopaliv druhé generace.

Or. fi
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Pozměňovací návrh 5
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. Především 
na venkově vzniká značné množství 
pracovních míst právě v souvislosti 
s produkcí biopaliv nové generace. V 
rámci podpory trhu s obnovitelnými zdroji 
energie a palivy z obnovitelných zdrojů je 
důležitým cílem také zajistit regionům 
energetickou soběstačnost a zabezpečení 
dodávek energie.

Or. fi

Pozměňovací návrh 6
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(10) 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.

Or. fi

Odůvodnění

Bez rozsáhlejšího posouzení sociálních a ekonomických dopadů nelze tvrdit, že novelizační 
směrnicí zůstávají nedotčena legitimní očekávání zařízení, která budou v provozu, a tedy i 
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legitimní očekávání současných provozovatelů.

Pozměňovací návrh 7
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Odhadované emise vyplývající 
z nepřímé změny ve využívání půdy by se 
měly zahrnout do vykazování emisí 
skleníkových plynů z biopaliv podle 
směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES. 
Biopalivům vyráběným ze vstupních 
surovin, jež nevedou k další poptávce po 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin, by se měl přidělit 
nulový emisní faktor. 

(11) Odhadované emise vyplývající 
z nepřímé změny ve využívání půdy by se 
měly zahrnout do vykazování emisí 
skleníkových plynů z biopaliv podle 
směrnic 98/70/ES a 2009/28/ES. 
Biopalivům vyráběným ze vstupních 
surovin, jež nevedou k další poptávce po 
půdě, například biopalivům z odpadových 
vstupních surovin a surovin ze zbytkových 
materiálů, by se měl přidělit nulový emisní 
faktor.

Or. fi

Odůvodnění

Do návrhu je třeba přidat slovní spojení zbytkové materiály, jelikož například využití 
vedlejších produktů a zbytkových materiálů vznikajících při průmyslové výrobě má značný 
potenciál.

Pozměňovací návrh 8
Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
přezkoumat efektivnost opatření 
zavedených touto směrnicí v omezení 
emisí skleníkových plynů vyplývajících 
z nepřímé změny ve využívání půdy a řešit 
způsoby, jak dále minimalizovat jejich 
dopad, což by mohlo zahrnovat zavedení 
odhadovaných emisních faktorů nepřímé 
změny ve využívání půdy do režimu 
udržitelnosti od 1. ledna 2021. Dále by 
Komise měla posoudit také ekonomické a 
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sociální důsledky, které může mít přijetí 
návrhu pro regiony EU, evropský venkov 
a rovněž pro výrobce biopaliv v Unii. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 9
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c – bod iii
2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e – bod i

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

i) biopaliva vyráběná ze vstupních surovin, 
jejichž příklady jsou uvedeny v části A 
přílohy IX, se považuje za dvojnásobek
jejich energetického obsahu;

Or. fi

Odůvodnění

Není vhodné uvádět v příloze definitivní výčet všech jednotlivých surovin, z nichž vyrobená 
biopaliva mají pro účely výpočtu buď čtyřnásobnou, nebo dvojnásobnou hodnotu, jelikož je 
velmi náročné určit veškeré suroviny, které se využívají či budou využívat a s nimiž není 
spojeno riziko nepřímé změny ve využívání půdy.  Použití koeficientu rovného čtyřem může 
vést k tomu, že skutečný podíl moderních paliv bude nižší než vymezený cíl, a proto ani dopad 
na regiony nebude takový, jak se předpokládalo.

Pozměňovací návrh 10
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c – bod iii
2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e – bod. ii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

ii) biopaliva vyráběná ze vstupních 
surovin, jejichž příklady jsou uvedeny
v části B přílohy IX, se považuje za rovný
jejich energetickému obsahu;

Or. fi
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Odůvodnění

Není vhodné uvádět v příloze definitivní výčet všech jednotlivých surovin, z nichž vyrobená 
biopaliva mají pro účely výpočtu buď čtyřnásobnou, nebo dvojnásobnou hodnotu, jelikož je 
velmi náročné určit veškeré suroviny, které se využívají či budou využívat a s nimiž není 
spojeno riziko nepřímé změny ve využívání půdy.  Použití koeficientu rovného čtyřem může 
vést k tomu, že skutečný podíl moderních paliv bude nižší než vymezený cíl, a proto ani dopad 
na regiony nebude takový, jak se předpokládalo.

Pozměňovací návrh 11
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c – bod iii
2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e – bod. iii

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi

Odůvodnění

Použití koeficientu rovného čtyřem může vést k tomu, že skutečný podíl moderních paliv bude 
nižší než vymezený cíl, a proto ani dopad na regiony nebude takový, jak se předpokládalo.

Pozměňovací návrh 12
Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 – bod 2 – písm. c – bod iii
2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e – bod 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Odůvodnění

Není snadné odhadnout, zda nebude seznam surovin nutné v budoucnu rozšířit; proto je třeba 
poskytnout členským státům možnost přizpůsobit ho jejich konkrétnímu zaměření v oblasti 
výroby a případně do něj doplnit další suroviny.

Pozměňovací návrh 13
Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1

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. Ve zprávě Komise 
rovněž posoudí dopady směrnice na 
současný průmysl zaměřený na výrobu 
biopaliv a také její širší socioekonomické 
důsledky pro regiony EU. 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. fi

Odůvodnění

Přestože jedním z hlavních cílů směrnice o energii z obnovitelných zdrojů je regionální rozvoj 
a rozvoj venkova, věnovala Komise v posouzení dopadů návrhu jeho širším sociálním a 
ekonomickým důsledkům jen málo pozornosti. Proto je nutné předtím, než vstoupí v platnost 
nová, komplexnější směrnice, prozkoumat socioekonomické dopady, které by mohlo mít přijetí 
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návrhu, např. důsledky v oblasti zaměstnanosti.

Pozměňovací návrh 14
Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 1 – písm. b a (nové)
2009/28/ES
Příloha V – část c – bod 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) v bodě 11 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
„Pokud se v zařízení na výrobu paliv 
používá elektřina z obnovitelných zdrojů, 
která se vyrábí jinde a pro kterou byla 
vydána záruka původu podle článku 15, 
má se za to, že se intenzita emisí 
skleníkových plynů z její výroby rovná 
nule. Také v případě elektřiny 
z obnovitelných zdrojů vyrobené v zařízení 
se má za to, že intenzita emisí 
skleníkových plynů z její výroby je rovná 
nule.“

Or. fi

Odůvodnění

Pokud zařízení používají energii vyráběnou jinde, je třeba je motivovat k tomu, aby jako zdroj 
energie používaly elektřinu z obnovitelných zdrojů. Vzhledem k tomu, že v takové situaci roste 
poptávka po energii z obnovitelných zdrojů, přináší to prospěch také regionálním zařízením 
na výrobu energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 15
Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 3
2009/28/ES
Příloha IX – část A 

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

Veškeré odpadní materiály, řasy a 
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zbytkové materiály používané jako 
suroviny, k nimž patří například:

Or. fi

Odůvodnění

Není vhodné uvádět v příloze definitivní výčet všech jednotlivých surovin, z nichž vyrobená 
biopaliva mají pro účely výpočtu buď čtyřnásobnou, nebo dvojnásobnou hodnotu, jelikož je 
velmi náročné určit veškeré suroviny, které se využívají či budou využívat a s nimiž není 
spojeno riziko nepřímé změny ve využívání půdy.  Použití koeficientu rovného čtyřem může 
vést k tomu, že skutečný podíl moderních paliv bude nižší než vymezený cíl, a proto ani dopad 
na regiony nebude takový, jak se předpokládalo.

Pozměňovací návrh 16
Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 3
2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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, včetně tříděného bioodpadu, 
nikoli však jiné tříděné domácí odpady a 
sběrový papír, které spadají 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;

Or. fi

Odůvodnění

Používat sběrový papír jako surovinu pro výrobu paliv není vhodné z hlediska účinného 
využívání zdrojů. Díky sběru papíru a jeho dlouhodobému využívání například pro výrobu 
papíru vznikají pracovní místa v regionech a tento potenciál by se neměl podkopávat. 
V návrhu Komise není jasně stanoveno, jak se přistupuje k tříděnému bioodpadu 
z domácností, a proto je třeba uvést, že je možné ho využívat.

Pozměňovací návrh 17
Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 3
2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. c
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu
a odpady a zbytkové produkty 
maloobchodu a velkoobchodu;

Or. fi

Odůvodnění

Aby se zajistilo účinné využívání zdrojů, měla by se podporovat výroba biopaliv z různých 
odpadů a zbytkových produktů vznikajících v průmyslu a v maloobchodní a velkoobchodní 
sféře.

Pozměňovací návrh 18
Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 3
2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

n) kůra, větve, listí, piliny a třísky. n) zbytkové materiály z těžby dřeva, 
například kůra, větve, koruna stromu, 
odřezky, listí, piliny a třísky.

Or. fi

Odůvodnění

Různé zbytkové materiály produkované při obhospodařování lesů a těžbě dřeva by měly 
spadat do stejné kategorie. Takový přístup také přispěje k regionálnímu rozvoji a rozvoji 
venkova, jelikož se tak umožní vznik trhu se zbytkovými materiály produkovanými při 
obhospodařování lesů jako surovinou pro výrobu paliv.

Pozměňovací návrh 19
Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 3
2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

na) nepotravinářská celulózová vláknina;
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Or. fi

Pozměňovací návrh 20
Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 3
2009/28/ES
Příloha IX – část A – písm. n b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

nb) lignocelulózová vláknina kromě 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

Or. fi

Odůvodnění

U lignocelulózové vlákniny by se měl koeficient zdvojnásobit, jelikož tento materiál nemá vliv 
na nepřímé změny ve využívání půdy a jeho využití jako suroviny pro výrobu biopaliva 
přispívá k životaschopnosti regionů a venkova a zvýšení zaměstnanosti v těchto oblastech.

Pozměňovací návrh 21
Návrh směrnice
Příloha 2 – odst. 1 – bod 3
2009/28/ES
Příloha – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

Or. fi


