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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

1. Úvod

V důsledku politiky EU, jejímž cílem je omezit dopady dopravy na životní prostředí a snížit 
závislost Evropy na ropných palivech, dochází v posledních deseti letech ke stálému nárůstu 
používání biopaliv. Zatímco směrnice o jakosti paliv (směrnice 98/70/ES) má za cíl do roku 
2020 snížit emise skleníkových plynů v odvětví dopravy o 6 %, ve směrnici o obnovitelných 
zdrojích energie (směrnice 2009/28/ES) byl stanoven závazný cíl, kterého má být dosaženo 
do roku 2020, v podobě 20% podílu energie z obnovitelných zdrojů na celkové spotřebě 
energie v EU a 10% podílu energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy.

Obě směrnice obsahují kritéria udržitelnosti pro biopaliva, která se pro dosažení kýženého 
snížení emisí skleníkových plynů ukázala jako nedostatečná, a to kvůli nepřímým změnám 
ve využívání půdy (ILUC). Vědecký výzkum ukazuje, že emise vyplývající z nepřímé změny 
ve využívání půdy se mohou v závislosti na vstupních surovinách podstatně lišit v porovnání 
s fosilními palivy, jež nahrazují, a že emise skleníkových plynů související s nepřímou 
změnou ve využívání půdy jsou značné a mohou negovat některé nebo veškeré úspory 
skleníkových plynů jednotlivých biopaliv. 

Cílem návrhu Komise je změnit směrnici o jakosti paliv i směrnici o obnovitelných zdrojích 
energie, aby mohl být zahájen přechod na biopaliva, která zajišťují úspory skleníkových 
plynů i v případech, kdy podle odhadů dochází k emisím vyplývajícím z nepřímé změny ve 
využívání půdy.

2. Vliv návrhu na dopravu

Návrh zavádí nová ustanovení směrnice 2009/28/ES týkající se odvětví dopravy, zejména 
zavedení 5% limitu podílu biopaliv vyráběných z potravinářských plodin. 

3. Poznámky navrhovatelky

Navrhovatelka by chtěla nejprve zdůraznit, že je naprosto nezbytné pokračovat ve snižování 
emisí CO2 z dopravy, a to nejen nahrazováním paliv, ale také důraznými změnami energetické 
účinnosti vozidel a dalšími opatřeními s cílem omezit spotřebu paliva. Navrhovatelka proto 
navrhuje začlenit do směrnice využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů v železniční 
dopravě a opatření pro energetickou účinnost a úspory energie v rámci cíle 10% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě. 

Navrhovatelka by chtěla zdůraznit, že problém dopadu dopravy na životní prostředí nebude 
vyřešen pouhou náhradou paliv za jiné druhy, ale zásadními společenskými změnami se 
zaměřením na udržitelnou společnost s efektivnější dopravou. Musí být přijata opatření na 
omezení potřeb přepravy, zlepšení územního plánování a změnu chování v oblasti 
individuální dopravy. Také by se podle ní měly zohlednit celosvětové dopady na společnost, 
mezi které patří například nárůst cen obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, úbytek 
biologické rozmanitosti, deštných pralesů a jiných hodnotných půd a sociální důsledky pro 
místní obyvatelstvo. 
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Vzhledem ke skutečnosti, že více než 870 milionů lidí trpí podle odhadů organizace FAO 
(Organizace OSN pro výživu a zemědělství) podvýživou, je navrhovatelka pevně přesvědčena 
o tom, že mobilitu v Evropě nelze zajišťovat na úkor podvyživených lidí ve světě. Proto by 
měl být pozastaven nárůst používání pozemních biopaliv, jejichž výroba konkuruje výrobě 
potravin a krmiv. 

Z tohoto důvodu vítá navrhovatelka návrh Komise omezit podíl, kterým přispívají biopaliva 
vyráběná z potravinářských plodin (například biopaliva na bázi obilovin a dalších plodin 
bohatých na škrob, cukronosných plodin a olejnin) k plnění cílů směrnice o obnovitelných 
zdrojích energie.

Přesto má ale navrhovatelka zájem na tom, aby směrnice nebránila dalšímu růstu užívání 
pozemních biopaliv. Vezmou-li se v potaz stávající investice v Evropské unii a dopady na 
hospodářství zemí třetího světa, je navrhovatelka toho názoru, že podíl pozemních biopaliv by 
se měl zastavit na stávající míře produkce a postupně by se tato biopaliva měla přestat 
používat a dotovat. Používání pozemních biopaliv by mělo být nahrazeno moderními 
biopalivy, pro něž by se uplatňovala důsledná opatření na ochranu životního prostředí 
v závislosti na jejich technologickém vývoji, aniž by byl překročen celkový 5% limit podílu 
biopaliv a biokapalin. 

Navrhovatelka podporuje celkový cíl 10% podílu obnovitelné energie v odvětví dopravy, 
zároveň ale zastává názor, že návrh Komise se nedostatečně zabývá problémem snižování 
emisí CO2, neboť některá biopaliva zvyšující emise CO2 ve srovnání s fosilními palivy jsou 
stále vyhovující pro cíl 10% podílu obnovitelné energie. Proto navrhovatelka navrhuje zvýšit 
prahovou hodnotu úspor emisí skleníkových plynů pro všechna zařízení v provozu na 60 % 
s cílem podpořit co nejlepší výkon všech biopaliv, a to s odkazem na požadavky Parlamentu 
z roku 2008.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro dopravu a cestovní ruch vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) V čl. 3 odst. 4 směrnice 2009/28/ES 
o podpoře využívání energie 
z obnovitelných zdrojů a o změně 
a následném zrušení směrnic 2001/77/ES 
a 2003/30/ES se ukládá členským státům, 
aby zajistily, aby podíl energie 

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

z obnovitelných zdrojů energie ve všech 
druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 
10 % jejich konečné spotřeby energie.
Potřeba snížení spotřeby energie v odvětví 
dopravy je naléhavá, protože závazného 
procentního cíle pro obnovitelnou energii 
bude stále těžší dosáhnout udržitelným 
způsobem, pokud celková poptávka po 
energii v dopravě i nadále poroste. Jednou 
z metod, kterou mají členské státy ke 
splnění tohoto cíle k dispozici, je i 
využívání elektřiny z obnovitelných zdrojů 
energie, například přimíchávání biopaliv 
způsobujících nulové či malé nepřímé 
změny ve využívání půdy.

Odůvodnění

Na nutnost snížit celkovou spotřebu energie v odvětví dopravy a zvýšit energetickou účinnost, 
aby se dosáhlo 10% cíle pro dopravu, bylo upozorněno již ve stávající směrnici 
o obnovitelných zdrojích energie. Tento pozměňovací návrh to znovu připomíná a zdůrazňuje 
význam rozvoje elektřiny z obnovitelných zdrojů i pokročilých biopaliv, která Unii a členským 
státům umožní dosáhnout tohoto cíle v oblasti dopravy udržitelným způsobem.

Pozměňovací návrh 2

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a) Čl. 19 odst. 7 směrnice 2009/28/ES 
a čl. 7d odst. 6 směrnice 98/70/ES 
požadují zohlednění dopadu nepřímé 
změny ve využívání půdy na emise 
skleníkových plynů a vhodná opatření 
v reakci na tento dopad, přičemž se 
zohledňuje nutnost chránit dosavadní 
investice.

Pozměňovací návrh 3

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 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. Důvodem je, že pozemní 
biopaliva získala velký objem veřejných 
dotací (10 miliard EUR ročně), a proto se
očekává, že téměř celá výroba biopaliv 
bude v roce 2020 pocházet z plodin 
pěstovaných na půdě, která by se mohla 
využít k uspokojení poptávky trhů 
s potravinami a krmivy. Nepřímé změny ve 
využívání půdy musí být podle doporučení 
stanovených Komisí v rámci posouzení 
dopadu zohledněny, aby se předešlo 
potenciálním zdrojům emisí. Pro snížení 
nepřímých změn ve využívání půdy je 
třeba náležitě rozlišovat mezi skupinami 
plodin, například olejninami, obilovinami, 
cukronosnými plodinami a jinými 
plodinami obsahujícími škrob. Aby bylo 
navíc možné nalézt středně- a dlouhodobá 
řešení, je nezbytné podporovat výzkum a 
vývoj v nových odvětvích moderních 
biopaliv, která nekonkurují 
potravinářským plodinám, a nadále 
zkoumat vlivy různých druhů plodin na 
přímé i nepřímé změny ve využívání půdy. 

Pozměňovací návrh 4

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.

(6) V odvětví dopravy bude ke snížení 
emisí skleníkových plynů pravděpodobně 
třeba tekutých obnovitelných paliv.
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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.

Moderní biopaliva, jako jsou biopaliva 
vyrobená z odpadů a řas, zajišťují vysoké 
úspory skleníkových plynů při malém 
riziku způsobení nepřímé změny ve 
využívání půdy a neucházejí se přímo 
o zemědělskou půdu určenou pro trhy 
s potravinami a krmivy. Proto je třeba 
povzbudit větší výrobu těchto moderních 
biopaliv, neboť ta nejsou v současné době 
komerčně dostupná ve velkých 
množstvích. 

Další pobídky by měly být zajištěny 
zvýšením podílu moderních biopaliv 
vyráběných ze vstupních surovin 
uvedených v příloze IX, přičemž jejich 
podíl má činit až 3 % konečné spotřeby 
energie v dopravě pro rok 2020..
Pobídky by měly být poskytovány i pro  
jiné druhy obnovitelných zdrojů energie, 
stejně tak jako pro opatření na 
energetickou účinnost a úspory energie ve 
všech druzích dopravy.
Přestože by měl být podíl biopaliv ze 
zemědělských potravinových produktů do
roku 2020 omezen na 6,5 %, mělo by 
skončit poskytování pobídek pro biopaliva, 
která nevedou k podstatným úsporám 
emisí skleníkových plynů a která se vyrábí 
z plodin používaných pro výrobu potravin 
a krmiva.
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Pozměňovací návrh 5

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(7) K zajištění dlouhodobé 
konkurenceschopnosti průmyslových 
odvětví založených na biopalivech 
a k vytvoření stabilního právního prostředí 
pro stávající a nové investice v souladu se 
sdělením z roku 2012 „Inovace pro 
udržitelný růst: biohospodářství pro 
Evropu“ a Plánem pro Evropu účinněji 
využívající zdroje, jež podporují 
integrované a diverzifikované biorafinerie 
po celé Evropě, by měl být přijat závazek, 
že po roce 2020 budou biopaliva 
zachována na stejné úrovni, jakou 
podporuje směrnice 2009/28/ES. 
Lignocelulózové zbytky jsou jedním 
z velmi mála druhů biomasy, které se 
v Evropě vyskytují v obrovském množství. 
Stanovení dílčího cíle pro přimíchávání 
lignocelulózových biopaliv by investorům 
zajistilo jasné podmínky, jichž je třeba,
aby mohli využívat jejich potenciál.

Odůvodnění

Stanovení cíle pro přimíchávání lignocelulózových biopaliv pomůže snížit dovoz nafty díky 
výrobě moderních biopaliv a podpoří investice do slibné výroby biomasy v Evropě.

Pozměňovací návrh 6

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(8) S účinkem od 1. července 2015 by se 
měla zvýšit minimální prahová hodnota 
úspor skleníkových plynů pro biopaliva 
a biokapaliny vyráběné v nových 
zařízeních, která jsou již v provozu, aby se 
zlepšila jejich celková bilance 
skleníkových plynů a aby se podporovaly 
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výkonností z hlediska úspor skleníkových 
plynů. Tímto zvýšením se vytvářejí
investiční záruky v kapacitách pro výrobu 
biopaliv a biokapalin v souladu s čl. 19 
odst. 6 druhým pododstavcem.

investice do zařízení s vysokou výkonností 
z hlediska úspor skleníkových plynů.
Minimální prahová hodnota ve výši 60 % 
vytváří investiční záruky v kapacitách pro 
výrobu biopaliv a biokapalin v souladu 
s čl. 19 odst. 6 druhým pododstavcem.

Pozměňovací návrh 7

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Komise by měla přijmout náležitá 
opatření, aby zajistila spravedlivou 
hospodářskou soutěž ze strany vývozců 
biopaliv ze třetích zemí do Unie, a to 
v souladu s předpisy Unie o nástrojích na 
ochranu obchodu.

Odůvodnění

Trh s biopalivy je předmětem nekalých praktik, kterých se dopouštějí třetí země (např. dne 
18. února 2013 EU uložila antidumpingová cla na dovozy bioetanolu z USA a dne 29. srpna 
2012 Komise zahájila antidumpingové šetření týkající se dovozů bionafty z Argentiny 
a Indonésie). Je proto důležité zdůraznit, že na trhu s biopalivy musí být zajištěna spravedlivá 
hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh 8

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 

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

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 10

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
nejsou v souladu se stávajícími vědeckými 
poznatky dostatečně spolehlivé, aby na 
nich mohla být založena tvorba politik. 
Vzhledem k tomu, že rozvoj odvětví 
biopaliv v EU je řízen zejména politicky, 
je zvláště důležité zajistit soudržnost 
a zakládat změny v právních předpisech 
na pevných vědeckých faktech.
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Pozměňovací návrh 11

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) Přestože emise vyplývající ze změny 
ve využití půdy jsou uznávaným jevem, 
dosud neexistují žádné objektivní 
a harmonizované postupy pro jejich 
měření. 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 na 
základě nejnovějších dostupných důkazů 
vycházejících z nejspolehlivějšího 
vědeckého modelu, 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.  
Aby se zvýšila právní jistota investic do 
výroby biopaliv, měla by Komise stanovit 
objektivní a harmonizovanou metodiku 
pro odhad faktorů v souvislosti s emisemi 
vyplývajícími ze změny ve využití půdy.

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Přezkum a úprava této metodiky by 
měly zohlednit skutečnost, že podniky na 
základě stávajících právních předpisů již 
provedly obrovské investice;



PE506.337v02-00 12/32 AD\940493CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 13

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(13) Čl. 19 odst. 8 směrnice 2009/28/ES 
a čl. 7d odst. 8 směrnice 98/70/ES obsahují 
ustanovení pro povzbuzení kultivace 
biopaliv na závažným způsobem 
degradované nebo silně kontaminované 
půdě jakožto přechodné 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 bodu 7 části C 
přílohy IV směrnice 98/70/ES a v bodu 7 
části C přílohy V směrnice 2009/28/ES 
pro biomasu získávanou ze znehodnocené 
půdy, která prošla obnovou. Je však nutné 
i nadále poskytovat podporu pro využívání 
znehodnocené půdy k pěstování biopaliv, 
pokud přitom nedochází k nepřímé změně 
ve využívání půdy.

Pozměňovací návrh 14

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 15

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14b) Využívání elektřiny z obnovitelných 
zdrojů by mělo být v odvětví dopravy 
podporováno. Členské státy by proto měly 
usilovat o postupné navýšení podílu 
elektřiny z obnovitelných zdrojů v odvětví 
energetiky a zároveň podporovat 
pronikání elektrických vozidel na trh. 
Členským státům by rovněž mělo být 
povoleno přesměrovat své finanční 
prostředky vyhrazené v současnosti zcela 
či zčásti na dosažení podílu energie 
z biopaliv vyrobených z obilovin a dalších 
plodin bohatých na škrob, z cukru, olejnin 
a dalších energetických plodin 
pěstovaných v půdě, na zvýšení podpory 
energie z obnovitelných zdrojů, zejména 
větrné a sluneční energie, energie 
mořských vln a geotermální energie, které 
prokázaly svoji obnovitelnost a 
udržitelnost. 

Pozměňovací návrh 16

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 20

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 

(20) Komise by měla na základě nejlepších 
a nejnověji dostupných vědeckých důkazů 
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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.

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.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ba) tato směrnice dále umožňuje, aby se 
biopaliva používaná v letectví započítávala 
do cíle uvedeného v písmenu b)

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy povolí dodavatelům biopaliv 
pro použití v letectví, aby se rozhodli, zda 
budou přispívat k povinnosti snižování 
stanovené v odstavci 2, pokud dodávaná 
biopaliva splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 7b.

Pozměňovací návrh 19

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

v odstavci 1 se vypouští poslední věta. 

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti, která musí splňovat biopaliva a biokapaliny, aby se mohly započítávat 
do stanovených cílů a obdržet veřejné financování, se musí uplatňovat také na všechna 
biopaliva získaná z odpadu a zbytků. Dlouhodobé vynětí by mohlo vést k narušení 
hospodářské soutěže. 

Pozměňovací návrh 20

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:

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

„2. Úspora emisí skleníkových plynů při 
používání biopaliv zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí činit alespoň 60 
% u biopaliv vyráběných v zařízeních, 
jejichž provoz začne po 1. červenci 2015. 
Zařízení je „v provozu“, pokud došlo 
k fyzické výrobě biopaliv.

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

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2015 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva 
a biokapaliny do 31. prosince 2017 
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 35 % a od 1. ledna 2018 
nejméně 60 %.

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

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

Pozměňovací návrh 21

Návrh směrnice
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Čl. 1 – bod 3 – písm. a
Směrnice 98/70/ES
Čl. 7 d – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„5. Komise nejpozději do 
31. prosince 2012 a poté každé dva roky 
vypracuje zprávu ohledně odhadovaných 
typických a standardních hodnot 
uvedených v příloze IV částech B a E se 
zvláštním důrazem na emise skleníkových 
plynů z dopravy a zpracovatelské výroby.

„5. Komise nejpozději do 
31. prosince 2012 a poté každé dva roky 
vypracuje a uveřejní zprávu ohledně 
odhadovaných typických a standardních
hodnot uvedených v příloze IV částech 
B a E se zvláštním důrazem na emise 
skleníkových plynů z dopravy 
a zpracovatelské výroby.

Odůvodnění

Zveřejněním zprávy Evropské komise se údaje stanou dostupnějšími, čímž se zlepší budoucí 
opatření na snížení emisí plynů.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 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.“

„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 za 
předpokladu, že v členských státech 
podporují výzkum a vývoj v oblasti 
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inovativních technologií a zohledňují 
skutečnost, že je nezbytné zajistit lepší 
zabezpečení dodávek naftových paliv.“

Odůvodnění

Aby nevznikla nejistota, která by odrazovala investice, budou plánovaná opatření usilovat 
o podporu výzkumu a vývoje v členských státech a splňovat tržní požadavky.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 1 – bod 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 
specifikací, které jsou nezbytné pro 
kategorie stanovené v bodu 9 části C 
přílohy IV.“

Pozměňovací návrh 24

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

2. Pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 5, čl. 7b 
odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d odst. 5, 
6, 7 a 8a, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 je 
svěřena na dobu neurčitou ode dne vstupu 
této směrnice v platnost.
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Pozměňovací návrh 25

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, 6 a 7, čl. 8a odst. 3 a čl. 10 odst. 1 
kdykoli zrušit. Rozhodnutím o zrušení se 
ukončuje přenesení pravomoci v něm blíže 
určené. Rozhodnutí nabývá účinku dnem 
následujícím po jeho zveřejnění v Úředním 
věstníku Evropské unie nebo k pozdějšímu 
dni, který je v něm upřesněn. Nedotýká se 
platnosti již platných aktů v přenesené 
pravomoci.

3. Evropský parlament nebo Rada mohou 
přenesení pravomoci uvedené v čl. 7a odst. 
5, čl. 7b odst. 3 druhém pododstavci, čl. 7d 
odst. 5, 6, 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.

Pozměňovací návrh 26

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, 6 a 7, čl. 8a 
odst. 3 a čl. 10 odst. 1 vstoupí v platnost, 
pouze pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví ve lhůtě dvou měsíců od 
oznámení aktu Evropskému parlamentu a 
Radě námitky nebo pokud před uplynutím 
této lhůty Evropský parlament i Rada 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.

5. Akt v přenesené pravomoci přijatý podle 
čl. 7a odst. 5, čl. 7b odst. 3 druhého 
pododstavce, čl. 7d odst. 5, 6, 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 
Komisi uvědomí, že námitky nevysloví. Z 
podnětu Evropského parlamentu nebo 
Rady se tato lhůta prodlouží o dva měsíce.
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Pozměňovací návrh 27

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

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 přímo nekonkurují potravinářským 
a krmným plodinám. 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.“

Pozměňovací návrh 28

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 rostlinného 
oleje a ethanolu z cukrové třtiny, 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).“

Odůvodnění

Biopaliva mají pákový efekt na inovace v oblasti biotechnologií a chemického složení 
zeleniny. Výzkum a vývoj by měl být tudíž podporován ve všech těchto slibných oblastech.
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Pozměňovací návrh 29

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) odstavec 4 se mění takto: c) odstavec 4 se mění takto:

v čl. 3 odst. 4 se doplňuje druhý 
pododstavec, který zní:
Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů ve všech 
druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 
2 % konečné spotřeby energie v dopravě 
v uvedeném členském státě.

Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

i a) V odstavci 4 se první pododstavec 
nahrazuje tímto:
4. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů ve všech 
druzích dopravy v roce 2020 činil alespoň 
10 % konečné spotřeby energie v dopravě 
v uvedeném členském státě a aby, 
vzhledem k tomu, že ethanol významně 
přispívá k plnění cíle v oblasti snižování 
emisí skleníkových plynů, zejména 
v silniční dopravě, podíl ethanolu činil 
alespoň 3 % z celkové spotřeby 
konvenčních biopaliv. 
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Odůvodnění

Nové vědecké poznatky potvrzují, že ethanol značně přispívá ke snižování emisí uhlíku 
v silniční dopravě. Aby se tedy zamezilo situaci, kdy je celý podíl konvenčních biopaliv tvořen 
především bionaftou, musí být stanovena zvláštní dílčí kvóta pro ethanol.

Pozměňovací návrh 31

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

ii) doplňuje se nové písmeno d), které zní: ii) doplňuje se nové písmeno d), které zní:

„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 čitatele musí být podíl 
energie následující:

– podíl energie z biopaliv vyráběných z 
obilovin a jiných plodin bohatých na škrob, 
cukronosných plodin a olejnin nesmí v 
roce 2020 přesáhnout 6,5 % konečné 
spotřeby energie v dopravě;

– podíl energie z biopaliv vyráběných ze 
vstupních surovin uvedených v příloze IX 
musí činit v roce 2020 alespoň 3 % 
konečné spotřeby energie v dopravě;
– podíl jiných spotřebovaných druhů 
obnovitelných zdrojů energie a opatření 
pro energetickou účinnost a úspory 
energie ve všech druzích dopravy.“

Pozměňovací návrh 32

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 – písm. c – odrážka iii a (nová)
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 3 – odst. 4 – písm. e a (nové)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 33

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ca) vkládá se odstavec 4a, který zní:
4 a. S cílem usnadnit splnění cílů 
stanovených v odstavci 4, každý členský 
stát prosazuje a podporuje energetickou 
účinnost a úspory energie. 
Komise do 31. prosince 2014 doporučí 
vhodná opatření na zlepšení energetické 
účinnosti a úspor energie pro účely 
prvního pododstavce. Součástí doporučení 
jsou odhady potenciálu opatření pro 
energetickou účinnost a úspory energie, 
jichž může být dosaženo jejich 
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provedením. Na základě této skutečnosti 
členské státy navrhnou národní akční 
plány pro přijetí jakýchkoli takových 
opatření a mohou se rozhodnout započítat 
energetickou účinnost a úspory energie, 
kterých bylo dosaženo, pro účely písmene 
b).“

Odůvodnění

Snížení emisí CO2 by mělo být dosaženo nejen nahrazováním paliv, ale také pomocí opatření 
pro energetickou účinnost a úspory energie.

Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

ii a) v odstavci 4 se doplňuje nové 
písmeno da), které zní:
„da) Členské státy by měly po roce 2020 
zachovat podíl energie z obnovitelných 
zdrojů alespoň na úrovni stanovené 
v prvním pododstavci.“

Pozměňovací návrh 35

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní: iii) doplňuje se nové písmeno e), které zní:

„Příspěvek, který tvoří „Příspěvek, který tvoří
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 
uvedených v části A přílohy IX, se 
považuje za dvojnásobek jejich 
energetického obsahu;

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

uvedených v části B přílohy IX, se 
považuje za 1,2násobek jejich 
energetického obsahu;

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

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

Moderní biopaliva vyráběná z materiálů 
uvedených v příloze IX musí v roce 2020 
činit alespoň 3 % konečné spotřeby 
energie v odvětví dopravy.

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

Seznam vstupních surovin stanovený 
v příloze IX lze přizpůsobit vědeckému 
a technickému pokroku. Komisi je svěřena 
pravomoc přijímat akty v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 25b, pokud 
jde o seznam vstupních surovin stanovený 
v příloze IX,  za předpokladu, že 
v členských státech podporují výzkum 
a vývoj v oblasti inovativních technologií. 

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

Pozměňovací návrh 36

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) odstavec 2 se nahrazuje tímto: a) odstavec 2 se nahrazuje tímto:
„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 došlo k fyzické výrobě 

„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 2015. Zařízení je „v 
provozu“, pokud došlo k fyzické výrobě 
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biopaliv nebo biokapalin. biopaliv nebo biokapalin.
V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2014 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva a 
biokapaliny do 31. prosince 2017 
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 35 % a od 1. ledna 2018 
nejméně 50 %.

V případě zařízení, jež byla v provozu ke 
dni 1. července 2015 nebo dříve, pro účely 
uvedené v odstavci 1 musí biopaliva a 
biokapaliny do 31. prosince 2017 
dosahovat úspory emisí skleníkových 
plynů nejméně 35 % a od 1. ledna 2018 
nejméně 60 %.

Úspora emisí skleníkových plynů 
vyplývající z používání biopaliv a 
biokapalin se vypočítá postupem podle čl. 
19 odst. 1.“;

Úspora emisí skleníkových plynů 
vyplývající z používání biopaliv a 
biokapalin se vypočítá postupem podle čl. 
19 odst. 1.“;

Pozměňovací návrh 37

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
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Čl. 2 – bod 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 bodu 9 části C 
přílohy V.“

Pozměňovací návrh 39

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

eb) vkládá se nový odstavec, který zní:
„8b. Nejpozději 31. prosince 2015 předloží 
Komise legislativní návrh začleňující další 
opatření ke zmírnění nepřímé změny ve 
využívání půdy, jako je využívání 
druhotných produktů, zvyšování výnosů 
sklizně, efektivita výroby a produkce 
plodin na opuštěné půdě, v podobě 
bonusu podobného tomu, který je 
stanoven v bodu 8 části C přílohy V pro 
biomasu získávanou z půdy.“

Pozměňovací návrh 40

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 2
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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), v čl. 
3 odst. 4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 17 odst. 
3 písm. c) třetím pododstavci, čl. 19 odst. 
5, 6, 7 a 8a je svěřena Komisi na dobu čtyř 
let od [data vstupu této směrnice 
v platnost]. Komise vypracuje zprávu 
o výkonu přenesení pravomoci nejpozději 
9 měsíců před koncem tohoto čtyřletého 
období. Přenesení pravomoci se 
automaticky prodlužuje o stejně dlouhá 
období, pokud Evropský parlament nebo 
Rada nevysloví proti tomuto prodloužení 
námitku nejpozději tři měsíce před 
koncem každého z těchto období.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2009/28/ES
Čl. 25 b – odst. 3

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), v čl. 3 odst. 4 písm. d), čl. 5 odst. 5, čl. 
17 odst. 3 písm. c) třetím pododstavci, čl. 
19 odst. 5, 6, 7 a 8a 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 ve znění rozhodnutí upřesněn. 
Nedotýká se platnosti již platných aktů 
v přenesené pravomoci.

Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
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Čl. 2 – bod 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. 3 odst. 4 písm. d), čl. 5 
odst. 5, čl. 17 odst. 3 písm. c) třetím 
pododstavci, čl. 19 odst. 5, 6, 7 a 8a
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.“

Pozměňovací návrh 43

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. 

Komise před 31. prosincem 2017 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu, jež 
na základě nejnověji dostupných 
vědeckých důkazů vycházejících 
z nejspolehlivějšího vědeckého modelu 
analyzuje efektivitu opatření zavedených 
touto směrnicí k:

a) omezení emisí skleníkových plynů 
vyplývajících z nepřímé změny ve 
využívání půdy v souvislosti s výrobou 
biopaliv a biokapalin;

b) podpoře výzkumu a vývoje nových 
odvětví výroby moderních biopaliv, které 
nekonkurují plodinám určeným k lidské či 
zvířecí spotřebě;
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c) podpoře sbírání spolehlivých 
a srovnatelných údajů o nepřímé změně 
ve využívání půdy a emisích skleníkových 
plynů;

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.

Ke zprávě bude případně přiložen 
legislativní návrh (vypracovaný na základě 
vědeckých důkazů získaných za pomoci 
nejspolehlivějšího vědeckého modelu) na 
zavedení odhadovaných emisních faktorů 
nepřímé změny ve využívání půdy do 
vhodných kritérií udržitelnosti 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.
Rovněž by mělo s ohledem na odhady 
nepřímé změny ve využívání půdy skončit 
od 1. ledna 2021 poskytování pobídek pro 
biopaliva, která nevedou k podstatným 
úsporám emisí skleníkových plynů a jsou 
vyráběna z plodin používaných pro výrobu 
potravin a krmiva.

Pozměňovací návrh 44

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

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

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

a) řasy; a) řasy;

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

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 
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odpadech a zrušení některých směrnic; o odpadech a zrušení některých směrnic;
c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu; c) podíl biomasy na průmyslovém odpadu;

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;
g) dehet z tálového oleje; g) dehet z tálového oleje;
h) surový glycerin; h) surový glycerin;

i) bagasa;
j) matoliny a vinné kaly; j) matoliny a vinné kaly;

k) ořechové skořápky;
l) plevy;
m) kukuřičné klasy;
n) kůra, větve, listí, piliny a třísky.

o) použitý kuchyňský olej
p) lignocelulózové vlákniny, a to i sláma, 
bagasa, ořechové skořápky, plevy 
a kukuřičné klasy, ale kromě pilin, 
pilařského dřeva a dýhařského dřeva.

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

Část B. Vstupní suroviny, u nichž se za 
příspěvek k cíli uvedenému v čl. 3 odst. 4 
považuje 1,2násobek jejich energetického 
obsahu

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

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.

Pozměňovací návrh 45

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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