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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh směrnice předložený Evropskou komisí týkající se specifikace benzinu, motorové nafty 
a plynových olejů, kterou se mění směrnice 98/70/ES ze dne 13. října 1998, představuje 
významnou etapu pro podporu a rozvoj biopaliv v Evropské unii. 

Evropský parlament prostřednictvím svých četných stanovisek vždy podporoval veškeré 
iniciativy Evropské unie směřující ke snížení emisí skleníkových plynů. Na zasedání 
Evropské rady konaném ve dnech 8. a 9. března 2007 se proto rozhodlo, že by obnovitelné 
zdroje energie měly do roku 2020 představovat 20 % energie spotřebované v Evropské unii a 
samotná biopaliva by měla představovat 10 % spotřebovaných paliv. 

Ostatně současné reformy trhu s rostlinami snižují odbyt rostlinných výrobků. Biopaliva jsou 
pro zemědělské výrobce alternativou, a posilují tak evropskou politiku územního plánování a 
zaměstnanosti na venkově. Navíc půda, která byla v současné době vyňata z produkce, 
představuje rezervu, kterou lze pro účely této nové poptávky využít.

V souvislosti s tím návrh směrnice předložený Evropskou komisí, jehož cílem má být úprava 
specifikací benzinu obsahujícího biopaliva, představuje významný prvek evropské politiky 
umožňující snadnější využívání biopaliv. 

Je totiž naléhavě nutné uvést do souladu technické specifikace obsažené ve směrnici 98/70 ES 
a politické cíle Evropské unie.

Předně lze evropské cíle v oblasti používání biopaliv dodržet pouze tehdy, pokud výrobci a 
distributoři přikročí k přímému přidávání ethanolu do benzinu. Jedním z řešení by bylo to, že 
by naftařské společnosti daly výrobcům biopaliv nebo distributorům k dispozici přiměřené 
množství benzinu o nízké těkavosti. To se v současné době neděje. Aby bylo možné tuto 
překážku překonat, navrhuje Evropská komise změnit současné specifikace benzinu.

Kromě toho členské státy, které chtějí již nyní přijmout opatření pro přímé přidávání ethanolu 
do benzinu a vyhovět tak přání evropských občanů, musí mít možnost tak učinit. Toto 
vysvětlení lze ospravedlnit o to spíše, že revize směrnice měla být provedena již koncem roku 
2005 a prodleva je nyní už takřka dvouletá. 

Technologický vývoj motorů a biopaliv, které by mohly být používány v budoucnu, navíc 
vede k úvahám o tom, že současná hranice pro přidávání ethanolu do benzinu – 5 % – bude v 
budoucnu překročena. I když je velmi žádoucí dosáhnout tohoto cíle, který přesně odpovídá 
politice snižování emisí skleníkových plynů, je třeba dbát na to, aby spotřebitelé obdrželi co 
možná nejobsáhlejší informace a zamezilo se tak problémům, jež mohou vzniknout při 
používání biopaliv u starších motorů, které nejsou novému benzinu přizpůsobeny.

Podle evropské směrnice č. 85/536/EHS mohou evropské automobily v současné době 
používat benzin, který obsahuje až 5 % bioethanolu nebo 15 % ETBE. Za těchto podmínek se 
navrhuje zjednodušené označování, které se omezí pouze na benzin obsahující více než 5 % 
ethanolu nebo 15 % ETBE.
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Vývoj biopaliv je pouze jedním z prvků evropské politiky snižování emisí skleníkových plynů 
v odvětví dopravy. Pokud chce Evropská unie dodržet své mezinárodní závazky v oblasti 
ochrany životního prostředí, je nutné co nejrychleji identifikovat nová omezení v odvětví 
dopravy.

Evropská komise navrhuje do návrhu směrnice zařadit postup, jímž by se měla určit opatření, 
jež je třeba učinit pro dodržení zásady snížení CO2 v odvětví dopravy v období od 1. ledna 
2011 do roku 2020.

Cíl snížit u jednotlivých energií do deseti let o 10 % emise skleníkových plynů vznikajících 
během celého životního cyklu paliv odpovídá politice podporované všemi evropskými 
občany. Význam tohoto cíle by vyžadoval zvláštní debatu v rámci evropských orgánů, aby 
bylo možno stanovit opatření, jež je třeba učinit. 

S ohledem na naléhavost situace podporuje Výbor pro zemědělství princip začlenění těchto 
opatření do této směrnice, i když jejím prvotním cílem je změna kvality benzinu.

Výbor pro zemědělství však věnuje obzvláštní pozornost definici opatření, která je třeba 
přijmout na evropské úrovni a jež mají být zavedena členskými státy od 1. ledna 2009. Za 
tímto účelem žádá Komisi, aby Evropský parlament pravidelně informovala o vývoji diskuze 
a zejména pak o důvodech, které by vedly k prodlevě v zavádění těchto opatření.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Cílem směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 
o podpoře užívání biopaliv nebo jiných 
obnovitelných pohonných hmot v dopravě je 
podporovat používání biopaliv 
ve Společenství. Strategie Společenství 
v oblasti biopaliv byla rovněž předmětem 
sdělení Komise z roku 2006 nazvaného 
„Strategie Evropské unie pro biopaliva“ . 

(6) Cílem směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 
o podpoře užívání biopaliv nebo jiných 
obnovitelných pohonných hmot v dopravě je 
podporovat používání biopaliv 
ve Společenství. Biopaliva jsou jedním z 
prostředků, s jejichž pomocí lze dosáhnout 
cílů, které Evropská unie stanovila v oblasti 
snížení emisí skleníkových plynů, zejména v 

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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Sdělení, které vyjadřuje souhlas s dalším 
rozvojem biopaliv a jejich technologie, jasně 
stanoví, že nárůst nesmí vyvolat zvýšené 
environmentální škody a zdůrazňuje nutnost 
většího snížení emisí skleníkových plynů. 
Sdělení rovněž uznává potřebu podpořit 
další rozvoj technologie biopaliv.

dopravě. Strategie Společenství v oblasti 
biopaliv byla rovněž předmětem sdělení 
Komise z roku 2006 nazvaného „Strategie 
Evropské unie pro biopaliva“ . Sdělení, které 
vyjadřuje souhlas s dalším rozvojem 
biopaliv a jejich technologie, jasně stanoví, 
že nárůst nesmí vyvolat zvýšené 
environmentální škody a zdůrazňuje nutnost 
většího snížení emisí skleníkových plynů. 
Sdělení rovněž uznává potřebu podpořit 
další rozvoj technologie biopaliv.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Spalování paliva v silniční dopravě 
způsobuje zhruba 20 % emisí skleníkových 
plynů Společenství. Jednou z možností, jak
tyto emise omezit, je snižování emisí
skleníkových plynů z těchto paliv během 
jejich životního cyklu. Lze je provést mnoha 
způsoby. S ohledem na cíl Společenství 
spočívající v dalším snížení emisí 
skleníkových plynů a na důležitou roli, 
kterou hrají emise ze silniční dopravy, je 
vhodné vypracovat mechanismus, který by 
od dodavatelů paliv vyžadoval podávání 
zpráv o emisích skleníkových plynů z jimi 
dodávaného paliva během jejich životního 
cyklu a snížení těchto emisí ve výši, která 
bude od roku 2010 stanovována ročně. 
Vzhledem k tomu, že jedním z důsledků této 
směrnice bude zvýšená možnost používání 
biopaliv, mechanismus podávání zpráv 
o skleníkových plynech a snižování emisí 
bude vypracován v souladu s ustanoveními 
směrnice 2003/30/ES.

(9) Spalování paliva v silniční dopravě 
způsobuje zhruba 20 % emisí skleníkových 
plynů Společenství. Pro omezení těchto 
emisí by bylo nezbytné snížit emise 
skleníkových plynů z těchto paliv během 
jejich životního cyklu. Lze je provést mnoha 
způsoby. S ohledem na cíl Společenství 
spočívající v dalším snížení emisí 
skleníkových plynů a na důležitou roli, 
kterou hrají emise ze silniční dopravy, je 
vhodné vypracovat mechanismus, který by 
od dodavatelů paliv vyžadoval podávání 
zpráv o emisích skleníkových plynů z jimi 
dodávaného paliva během jejich životního 
cyklu a snížení těchto emisí ve výši, která 
bude od roku 2010 stanovována ročně. 
Vzhledem k tomu, že jedním z cílů této 
směrnice je zvýšená možnost používání 
biopaliv, mechanismus podávání zpráv 
o skleníkových plynech a snižování emisí 
bude vypracován v souladu s ustanoveními 
směrnice 2003/30/ES a měl by se začít 
zavádět nejpozději od 31. prosince 2008.

Odůvodnění

Pokud chce Evropská unie dodržet své mezinárodní závazky v této oblasti, je nezbytné nastolit 
proaktivní politiku snižování emisí skleníkových plynů.

Na druhé straně se mělo o návrhu směrnice o specifikacích benzinu, který předložila Komise,
rozhodnout do 31. prosince 2005. Prodleva, k níž došlo, vede k neustálému otálení v oblasti 
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evropské politiky zaměřené na snižování skleníkových plynů. Z tohoto důvodu je tedy třeba, 
aby Evropská unie přijala veškerá opatření pro to, aby byly v co nejkratší době vytvořeny 
všechny prvky nutné pro provádění dynamické politiky snižování skleníkových plynů. V této 
souvislosti vyvstává potřeba stanovit pevný termín pro zavedení mechanismu hlášení a 
snižování emisí skleníkových plynů. 

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 9A (nový)

(9 a) Snižování emisí skleníkových plynů je 
naléhavá potřeba všech. Evropská unie by 
prostřednictvím stanovených cílů měla 
ukázat možnosti uplatňování politik, které 
ukládají povinnost snížit emise 
skleníkových plynů. S ohledem na cíle v 
oblasti životního prostředí, které z toho 
vyplývají, je tedy nezbytné do 1. ledna 2009 
zavést mechanismus hlášení a snižování 
emisí skleníkových plynů. Pokud by tomu 
tak nebylo, měla by Komise informovat 
Evropský parlament o důvodech, které k 
této prodlevě vedly.

Odůvodnění

Snižování emisí skleníkových plynů je naléhavá potřeba všech zemí. Evropská unie musí 
prostřednictvím stanovených cílů ukázat možnosti uplatňování politik, které ukládají 
povinnost snížit emise skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) Komise stanovila cíl dosažení 
minimálně 10% podílu biopaliv u paliv 
používaných v silniční dopravě do roku 
2020. Neustálý technický pokrok v oblasti 
automobilové a palivové technologie 
a soustavné úsilí o zajištění optimalizace 
ochrany zdraví a životního prostředí 
vyžadují pravidelnou revizi palivových 
specifikací na základě dalších studií a analýz 
dopadu aditiv a složek biopaliv na emise 
znečišťujících látek. Proto by měly být 
o možnosti usnadnění dekarbonizace paliv 
používaných v silniční dopravě pravidelně 

(11) Evropská unie stanovila cíl dosažení 
minimálně 10% podílu biopaliv u paliv 
používaných v silniční dopravě do roku 
2020. Neustálý technický pokrok v oblasti 
automobilové a palivové technologie 
a soustavné úsilí o zajištění optimalizace 
ochrany zdraví a životního prostředí 
vyžadují pravidelnou revizi palivových 
specifikací na základě dalších studií a analýz 
dopadu aditiv a složek biopaliv na emise 
znečišťujících látek. Proto by měly být 
o možnosti usnadnění dekarbonizace paliv 
používaných v silniční dopravě pravidelně 



AD\683978CS.doc 7/16 PE390.722v02-00

CS

podávány zprávy. podávány zprávy.

Odůvodnění

Evropský parlament vždy obhajoval ambiciózní cíl používání biopaliv. Evropská rada ve svém 
sdělení ze dnů 8. a 9. března připomněla cíl závazného používání alespoň 10 % biopaliv v 
pohonných hmotách využívaných v dopravě.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (NOVÝ)

(11 a) Komise by měla vypracovat návrh 
právního předpisu, jímž bude zajištěno, že 
výrobou pohonných hmot z rostlinných 
surovin nebude ohrožena bezpečnost 
potravin.

Odůvodnění

Prvotním cílem společné zemědělské politiky je bezpečnost potravin pro obyvatelstvo. 
Suroviny pro rostlinné pohonné hmoty rostou na stejných plochách jako plodiny pro výrobu 
potravin. Proto musí právní předpisy zajistit, aby využívání rostlinných pohonných hmot 
neohrozilo bezpečnost potravin ani v rozvojových zemích.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 12A (nový)

(12 a) Mísením ethanolu do benzinu vzniká 
nelineární změna tlaku par i výsledné 
palivové směsi.

Odůvodnění

Porozumění problémům, které mohou nastat, vede ke změně v uspořádání pozměňovacích 
návrhů.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Podrobnosti týkající se mísení ethanolu 
do benzinu, zejména mezní hodnoty tlaku 
par a případné alternativy k zajištění toho, 
aby směsi s ethanolem nepřekročily 
přípustné mezní hodnoty tlaku par, by měly 
být přezkoumávány na základě zkušeností 

(13) Podrobnosti týkající se mísení ethanolu 
do benzinu, zejména mezní hodnoty tlaku 
par a případné alternativy k zajištění toho, 
aby směsi s ethanolem nepřekročily 
přípustné mezní hodnoty tlaku par, by měly 
být přezkoumávány na základě zkušeností 
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s používáním směrnice 98/70/ES. s používáním směrnice 98/70/ES. Tlak par u 
směsí totiž rovněž souvisí s původním 
složením benzinu.

Odůvodnění

Těkavost ethanolu je u daného obsahu ethanolu stálá, proto je složení benzinu ve směsi 
určujícím faktorem těkavosti výsledného produktu. 

Pozměňovací návrh 8
BOD ODŮVODNĚNÍ 14

(14) Mísení ethanolu do benzinu zvyšuje tlak 
par výsledného paliva, přičemž tlak par u 
benzinových směsí musí být kontrolován, 
aby se omezily emise látek znečišťujících 
ovzduší.

(14) Tlak par u benzinových směsí musí být 
kontrolován, aby se omezily emise látek 
znečišťujících ovzduší. Zvýšení tlaku par 
směsi benzin – ethanol totiž dosahuje 
maximální hodnoty, pokud je obsah 
ethanolu 5 %, u směsí s vyšším obsahem 
tlak klesá.

Odůvodnění

Zvýšení tlaku par této směsi dosahuje maximální hodnoty, pokud je obsah ethanolu 5 %, u 
směsí s vyšším obsahem tlak klesá.

Pozměňovací návrh 9
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

(15) Mísením ethanolu do benzinu vzniká 
nelineární změna tlaku par u výsledné 
palivové směsi. Za účelem zajištění toho, 
aby tlak par u benzinu vzniklého smícháním 
jakýchkoli dvou povolených benzinových 
směsí s obsahem ethanolu nepřekročil mezní 
hodnotu pro povolený tlak par, je nezbytné 
definovat povolenou odchylku tlaku par 
pro takové směsi tak, aby odpovídala 
skutečnému zvýšení tlaku par vzniklému 
v důsledku přimísení daného procentního 
podílu ethanolu do benzinu.

(15) Za účelem zajištění toho, aby tlak par 
u benzinu vzniklého smícháním jakýchkoli 
dvou povolených benzinových směsí 
s obsahem ethanolu nepřekročil mezní 
hodnotu pro povolený tlak par, je nezbytné 
definovat povolenou odchylku tlaku par 
pro takové směsi tak, aby zohledňovala 
charakteristické vlastnosti benzinu, a tak
odpovídala skutečnému zvýšení tlaku par 
vzniklému v důsledku přimísení daného 
procentního podílu ethanolu do benzinu.

Odůvodnění

Těkavost ethanolu je u daného obsahu ethanolu stálá, proto je složení benzinu ve směsi 
určujícím faktorem těkavosti konečného produktu.
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Pozměňovací návrh 10
BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) Aby motivovaly k používání paliv 
s nízkým obsahem uhlíku a zároveň 
dodržovaly cíle týkající se znečišťování 
ovzduší, měly by ropné rafinérie v ideálním 
případě nabízet dostatečné množství benzinu 
s nízkým tlakem par. Protože tomu tak 
v současné době není, měla by být mezní 
hodnota pro tlak par směsí s ethanolem 
zvýšena, aby se mohl dále vyvíjet trh 
s biopalivy.

(16) Aby motivovaly k používání paliv 
s nízkým obsahem uhlíku a zároveň 
dodržovaly cíle týkající se znečišťování 
ovzduší, měly by ropné rafinérie v ideálním 
případě nabízet dostatečné množství benzinu 
s nízkým tlakem par. Musíme však 
naneštěstí konstatovat, že v současné době 
tomu tak není, protože dostupnost benzinu 
s nízkým tlakem par je dosud krajně 
nedostatečná.

Odůvodnění

Každý den bohužel konstatujeme, že evropské rafinerie nedávají výrobcům biopaliv, kteří 
provádějí mísení benzínu s ethanolem, k dispozici veškeré nezbytné množství benzinu s nízkým 
tlakem par. Tato situace je skutečně politováníhodná, protože ohrožuje vývoj biopaliv a 
zpochybňuje politické cíle stanovené Evropskou unií.

Pozměňovací návrh 11
BOD ODŮVODNĚNÍ 16A (nový)

(16 a) Vzhledem k tomuto nedostatku by se 
měl u směsí obsahujících ethanol zvýšit 
maximální povolený tlak par, aby se tak 
umožnil nezbytný rozvoj trhu s biopalivy.

Odůvodnění

Jako reakce na obavy výrobců biopaliv, pokud jde o nedostatečné zásobování benzinem o 
nízkém tlaku par, a zároveň jako řešení postoje rafinerií se navrhuje zvýšit maximální 
povolený tlak par u směsí obsahujících ethanol.  

Pozměňovací návrh 12
BOD ODŮVODNĚNÍ 16B (nový)

(16 b) Revize specifikace benzinu, motorové 
nafty a plynových olejů měla být provedena 
do 31. prosince 2005. Prodleva, k níž došlo, 
vede k tomu, že je oddalováno uplatňování 
politických cílů Evropské unie v oblasti 
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snižování emisí skleníkových plynů v 
odvětví dopravy.

Odůvodnění

Směrnice 2003/30 stanovila, že revize specifikace benzinu, motorové nafty a plynových olejů 
by měla být provedena do 31. prosince 2005.

Pozměňovací návrh 13
BOD ODŮVODNĚNÍ 16C (nový)

(16 c) Aby se nezvyšovala prodleva při 
uplatňování cílů, pokud jde o snižování 
emisí skleníkových plynů v odvětví dopravy, 
měla by Komise dbát na to, aby členským 
státům umožnila co nejdříve povolit přímé 
přidávání ethanolu do benzinu. 

Odůvodnění

Bylo by nepřijatelné dále zvyšovat prodlevu, k níž došlo od prosince 2005. Jistou formou 
řešení tohoto problému by bylo udělení výjimky členským státům, které ve snaze o uplatňování 
cílů Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů zavádějí nebo chtějí zavést 
opatření stanovená touto směrnicí a podporují přímé přidávání ethanolu do benzinu.

Pozměňovací návrh 14
BOD ODŮVODNĚNÍ 16D (nový)

(16 d) Protože nová paliva mohou pro 
některé starší motory představovat určité 
riziko, je nezbytné, aby byla pro spotřebitele 
vhodným způsobem označena paliva, která 
obsahují více biopaliv než ta, která se 
prodávají v současné době.  

Odůvodnění

Ustanovení návrhu směrnice musejí plně řešit obavy spotřebitelů, bez kterých nemohou být 
cíle Evropské unie v oblasti snižování emisí skleníkových plynů splněny. To platí zejména pro 
spotřebitele, kteří vlastní starší vozidla, jejichž konstrukce nepočítala s novými palivy.

Pozměňovací návrh 15
BOD ODŮVODNĚNÍ 19
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(19) V rámci vytvoření nového mechanismu 
sledování emisí skleníkových plynů by 
Komisi měla být udělena pravomoc 
vypracovat metodiku, která by se používala 
při podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv používaných v silniční dopravě 
a paliv používaných pro nesilniční pojízdné 
stroje během jejich životního cyklu. 
Vzhledem k tomu, že tato opatření, stejně 
jako opatření pro přizpůsobování 
povolených zkušebních metod podle článku 
10 směrnice 98/70/ES jsou obecného 
významu a mají doplnit tuto směrnici o nové 
jiné než podstatné prvky, měla by být přijata 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou podle článku 5a rozhodnutí 
1999/468/ES.

(19) V rámci vytvoření nového mechanismu 
sledování emisí skleníkových plynů by 
Komisi měla být udělena pravomoc 
vypracovat metodiku, která by se používala 
při podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv používaných v silniční dopravě 
a paliv používaných pro nesilniční pojízdné 
stroje během jejich životního cyklu. Komise 
by měla Evropský parlament pravidelně 
informovat o obtížích, s nimiž se setkala, 
zejména v případě prodlevy při uplatňování 
těchto opatření. Vzhledem k tomu, že tato 
opatření, stejně jako opatření pro 
přizpůsobování povolených zkušebních 
metod podle článku 10 směrnice 98/70/ES 
jsou obecného významu a mají doplnit tuto 
směrnici o nové jiné než podstatné prvky, 
měla by být přijata v souladu s regulativním 
postupem s kontrolou podle článku 5a 
rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Snižování emisí skleníkových plynů, zejména v odvětví dopravy, představuje jeden z hlavních 
cílů Evropského parlamentu, který tlumočí obavy všech evropských občanů v této oblasti.  
Proto Parlament požaduje, aby byl přizvám ke všem etapám tvorby opatření v oblasti emisí 
skleníkových plynů a aby byl alespoň informován o každé prodlevě při přípravě a uplatňování 
těchto opatření. 

Pozměňovací návrh 16
BOD ODŮVODNĚNÍ 21A (nový)

21 a) Na úrovni Společenství by se měl
podporovat výzkum v oblasti nových 
motorů produkujících méně skleníkových 
plynů. Výzkum by rovněž měl umožnit 
předjímání vývoje paliv, která budou v 
příštích dvaceti letech k dispozici.

Odůvodnění

K vývoji dochází i u technologie motorů. Na úrovni Společenství je třeba podporovat výzkum 
v oblasti nových motorů produkujících méně skleníkových plynů. Na druhé straně musí tento 
výzkum předjímat rovněž vývoj paliv, která budou k dispozici v příštích dvaceti letech a jež 
budou mít vyšší obsah biopaliv, zejména benzín obsahující 20 % až 30 % ethanolu; na těchto 
palivech konstruktéři motorů pracují už nyní.
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Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. C)

Čl. 3 odst. 3 první pododstavec (směrnice 98/70//ES)

„3. Palivo, které splňuje specifikace 
stanovené v příloze III, bude označeno 
v jazyce nebo jazycích států nápisem 
„Benzin s nízkým obsahem biopaliv“.

„3. Palivo, které splňuje specifikace
stanovené v příloze III, nevyžaduje žádné 
zvláštní označení vztahující se k přidávání 
ethanolu nebo ETBE.

Odůvodnění

Lze konstatovat, že současný automobilový park Evropské unie může používat paliva 
obsahující až 5% ethanolu nebo 15% ETBE. Používání benzinu obsahujícího méně než 5 % 
ethanolu nebo méně než 15 % ETBE je dnes v členských státech Evropské unie běžné. 
Poznámka o přidávání malého množství ethanolu nebo ETBE tedy již není určující součástí 
řádného informování spotřebitelů.

Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. C)

Čl. 3 odst. 3 druhý pododstavec (směrnice 98/70//ES)

Palivo, které splňuje specifikace stanovené 
v příloze V, bude označeno v jazyce nebo 
jazycích států nápisem „Benzin s vysokým
obsahem biopaliv“.

Palivo, které splňuje specifikace stanovené 
v příloze V, bude označeno v jazyce nebo 
jazycích států nápisem „Benzin obohacený o 
biopaliva“.

Odůvodnění

Směs benzinu obsahujícího více než 5 % ethanolu nebo více než 15 % ETBE lze používat 
pouze u nejnovějších automobilů. Proto je důležité soustředit se u informace poskytované 
spotřebiteli na to, aby byl upozorněn na benzin obsahující více než 5 % ethanolu nebo více 
než 15 % ETBE a zamezilo se tak problémům, kdy palivo není pro jeho vozidlo vhodné. 
Spotřebitel by měl být upozorněn na benzin, který je z hlediska cílů této směrnice 
nejvhodnější.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. BA) (NOVÉ)

Čl. 3 odst. 2 písm. ca) (nové) (směrnice 98/70/ES)

(ba) V odstavci 2 se vkládá písm. ca), které 
zní:
„ca) Členské státy také zajistí, aby 
nejpozději 1. ledna 2012 bezolovnatý benzin 
s obsahem bioethanolu nejméně 70 % obj. 
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odpovídal environmentálním specifikacím 
stanoveným v příloze VI a.“

Odůvodnění

Vzhledem k vysokému obsahu bioethanolu nejméně 70 % je nezbytné zavést pro nový benzin E 
85 určené environmentální specifikace.

Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 3a (nový) (směrnice 98/70/ES)

(3 a) Komise podává Evropskému 
parlamentu zprávu o zvolené metodice, 
pokud jde o informace stanovené v 
odstavcích 1 a 2 tohoto článku, i o 
nezbytných opatřeních učiněných podle 
odstavce 3 tohoto článku. 
Komise informuje Evropský parlament o 
veškerých prodlevách v uplatňování cílů 
této směrnice v oblasti snižování emisí 
skleníkových plynů. 

Odůvodnění

Snižování emisí skleníkových plynů je naléhavá potřeba všech zemí. Evropská unie musí  
prostřednictvím stanovených cílů ukázat možnosti uplatňování politik, které ukládají 
povinnost snížit emise skleníkových plynů.  S ohledem na cíle v oblasti životního prostředí, 
které z toho vyplývají, je tedy nezbytné do 1. ledna 2009 zavést mechanismus hlášení a 
snižování emisí skleníkových plynů. Pokud by tomu tak nebylo, musí Komise neprodleně 
informovat Evropský parlament o důvodech, které k této prodlevě vedly.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 BOD 12

Příloha III (směrnice 98/70/ES)

Text v poznámce pod čarou 5 se doplňuje 
tímto: „Obsahuje-li palivo ethanol, může 
maximální tlak benzinových par v letním 
období překročit 60kPa o množství uvedené 
v tabulce přílohy VI.“

Text v poznámce pod čarou 5 se doplňuje 
tímto: „Obsahuje-li palivo ethanol, může 
maximální tlak benzinových par překročit 
povolený strop stanovený pro dané roční 
období uvedený v příloze VI.“.
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Odůvodnění

Přímé přidávání bioethanolu do benzinu je vhodné usnadňovat po celý rok.

Pozměňovací návrh 22
PŘÍLOHA

Příloha V jedenáctý řádek (Obsah kyslíku) čtvrtý sloupec (směrnice 98/70/ES)

3,7 4,0

Odůvodnění

Evropská referenční norma EN 228 pro bezolovnatý benzín stanoví, že se jeho hustota při 
15°C musí pohybovat od 720 do 775 kg/m3. V případě, kdy by byl do benzinu o hustotě 
pohybující se v dolním rozmezí hodnot – 720 kg/m3 –  přidán 10% (obj.) roztok ethanolu, 
překročil by obsah kyslíku v tomto benzínu s příměsí 3,7 % m/m a benzin by již neodpovídal 
normě: stanovení maximálního obsahu kyslíku na 4 % m/m umožní přidat 10%  roztok
ethanolu do každého bezolovnatého benzínu odpovídajícího normě, aniž by došlo k tomu, že 
po přidání ethanolu nebude tento benzin normě vyhovovat.

Pozměňovací návrh 23
PŘÍLOHA

Příloha V poznámka pod čarou 4 (směrnice 98/70/ES)

4) V případě členských států s arktickými 
nebo drsnými zimními podmínkami nesmí 
maximální tlak par překročit 70 kPa. 
Obsahuje-li palivo ethanol, může maximální 
tlak benzinových par v letním období
překročit 60kPa o množství uvedené 
v tabulce přílohy VI.

4) V případě členských států s arktickými 
nebo drsnými zimními podmínkami nesmí 
maximální tlak par překročit 70 kPa. 
Obsahuje-li palivo ethanol, může maximální 
tlak benzinových par překročit povolený 
strop stanovený pro dané roční období
uvedený v tabulce přílohy VI.

Odůvodnění

Přímé přidávání bioethanolu do benzinu je vhodné usnadňovat po celý rok.

Pozměňovací návrh 24
ČL. 1 BOD 15A (NOVÝ)

Příloha VIa (nová) (směrnice 98/70/ES)

15 a. Doplňuje se příloha VIa, která je obsažena v příloze této směrnice.

„PŘÍLOHA VIa
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ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE PRO TRŽNÍ PALIVA URČENÁ PRO VOZIDLA 
VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Druh: benzin E 85
Uplatňované požadavky a analytické metody

Mezní hodnoty (2)

Vlastnosti (1)
Jed-

notka Minimální hodnoty Maximální hodnoty
Oktanové číslo výzkumnou metodou 95 -
Oktanové číslo motorovou metodou

85 -

– Vyšší alkoholy (C3–C8)
% 

obj. - 2,0

– Methanol
% 

obj. - 1,0
– Ethery obsahující 5 nebo více atomů 
uhlíků v molekule

% 
obj. - 5,2

Obsah síranu mg/kg - 1
Požadavky spojené s klimatem a analytické metody

Mezní hodnoty (2)

Třída A (léto) Třída B (zima)

Parametry (1)
Jed-

notka
Minimální 
hodnoty

Maximál-
ní hodnoty

Minimální 
hodnoty

Maximál-
ní hodnoty

– Ethanol a vyšší alkoholy
% 

obj. 753 86 703 80

– Super 95 podle normy EN 228
% 

obj. - 25 - 30
– Tlak par kPa 35 60 50 90

(1) Zkušebními metodami jsou metody uvedené v normě EN 228:1999. Členské státy mohou podle potřeby přijmout analytické metody 
uvedené v normě, kterou se nahrazuje norma EN 228:1999, pokud lze prokázat, že správnost a přesnost této metody je přinejmenším 
stejná jako správnost a přesnost nahrazené analytické metody. 
(2) Hodnoty uvedené ve specifikaci jsou „skutečné hodnoty”. Při stanovení jejich mezních hodnot byla použita ustanovení normy ISO 
4259 „Ropné výrobky — Stanovení a využití údajů shodnosti ve vztahu ke zkušebním metodám“ a při stanovení minimální hodnoty byl 
zohledněn minimální rozdíl 2R nad nulou (R = reprodukovatelnost). Výsledky jednotlivých měření se vyhodnocují na základě kritérií 
uvedených v normě ISO 4259 (vydané v roce 1995). 
(3) Členské státy se mohou rozhodnout uvést na trh benzin E 85 s minimálním obsahem 65% obj. podle vnitrostátních norem přijatých na 
základě evropské normy CWA 15293:2005.“

Odůvodnění

.

POSTUP

Název Dohled nad emisemi skleníkových plynů pocházejícími z paliv (silniční 
doprava a doprava po vnitrozemských vodních cestách) a snižování 
těchto emisí
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