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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Směrnice o jakosti paliv z roku 1998 stanoví společné specifikace EU pro benzin, motorovou 
naftu a plynový olej používané u silničních vozidel, plavidel vnitrozemské plavby 
a nesilničních pojízdných strojů, jako jsou lokomotivy, stroje pro zemní práce a traktory.

Tento návrh je revizí směrnice o jakosti paliv a jeho cílem je stanovit nové normy pro 
pohonné hmoty, čímž bude dále snižováno znečišťování ovzduší např. sírou, částicemi 
a polyaromatickými uhlovodíky. Nové normy navíc zavedou povinnost snížit míru, kterou 
paliva používaná v silniční dopravě přispívají ke změně klimatu. A konečně je možné 
považovat tuto revizi za nástroj pro dosažení cíle EU, kterým je zvýšení podílu biopaliv na 
10 % celkové spotřeby benzínu a nafty v dopravě do roku 2020.

Klíčovým opatřením návrhu je, že za účelem podpoření rozvoje paliv s nižším obsahem 
uhlíku a biopaliv budou mít jejich dodavatelé od roku 2011 povinnost snižovat emise 
skleníkových plynů z jimi dodávaných paliv během jejich životního cyklu (tj. při jejich 
rafinaci, přepravě a využití) o 1 % ročně. Toto opatření bude mít za následek snížení emisí 
skleníkových plynů o 10 % do roku 2020, což odpovídá 500 milionům tun CO2. 

Za druhé, pro dosažení vyššího objemu biopaliv v benzinu bude zavedena nová benzinová 
směs s povoleným vyšším obsahem přísad obsahujících kyslík (tzv. kyslíkatých sloučenin) 
včetně až 10 % ethanolu. Různé benzinové směsi budou zřetelně označeny, což umožní 
vyhnout se možnému riziku poškození stávajících vozidel, způsobenému skutečností, že 
ethanol není kompatibilní s palivovými systémy některých vozidel.

Navrhovatel tento návrh vítá. Podpora dalšího rozvoje paliv s nízkým obsahem uhlíku a jiná 
opatření za účelem snížení emisí z výrobního řetězce paliv jsou zásadní pro zajištění toho, aby 
odvětví paliv také přispívalo k dosažení cílů EU v oblasti snižování emisí skleníkových plynů. 
Navrhovatel výrazně podporuje koncept tzv. „well-to-wheel“ (snižování emisí v celém 
palivovém cyklu, „od zdroje až ke kolům“) snižování emisí skleníkových plynů z paliv, který 
zohledňuje i emise uvolňující se při výrobě samotného paliva. Jde o nejlepší způsob, jak 
nasměrovat průmyslové odvětví paliv celkově udržitelným směrem a zároveň umožnit nutnou 
pružnost. Navrhovatel také vítá navrhované normy pro maximální obsah síry v motorové 
naftě, jež povedou ke vzniku paliva, které umožní vyšší účinnost vozidel, sníží emise částic 
a umožní budoucí zavedení systémů pro další zpracování. 

Navrhovatel je přesvědčen, že nižších emisí by bylo možné dosáhnout pouze prostřednictvím 
koordinovanějšího a integrovaného přístupu, jenž vyžaduje nejen zavedení nových výrobků 
a technologií palivovým a automobilovým průmyslovým odvětvím a jejich dodavateli, ale 
také neochvějný závazek ze strany zákonodárců, poskytovatelů infrastruktury a řidičů (mimo 
jiné prostřednictvím zavedení zdanění založeného na emisích CO2, zlepšení dovednosti 
a chování řidičů a bezpečnější infrastruktury).

Navrhovatel by chtěl zdůraznit, že je třeba dosáhnout křehké rovnováhy mezi podporou 
rozvoje trhu biopaliv a zamezením případnému riziku poškození stávajících vozidel 
a životního prostředí. Navrhoval se domnívá, že návrh Komise je v tomto ohledu nevyvážený, 
neboť podporuje pouze jeden zdroj složek biopaliv na úkor zdrojů jiných, jež by mohly 
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představovat menší riziko neslučitelnosti se stávajícími vozidly a s životním prostředím.

Zejména větší využití ethanolu je nejen neslučitelné s mnoha palivovými systémy stávajících 
vozidel, ale bude mít také za následek zvýšení emisí znečišťujících par. V návrhu Komise je 
definována specifická povolená odchylka tlaku par pro benzin obsahující ethanol. Tyto páry, 
také označované jako těkavé organické sloučeniny, nicméně napomáhají vzniku znečištění 
přízemním ozonem a mohou být příčinou předčasného úmrtí lidí s dýchacími obtížemi či 
se srdečními problémy.

Navrhovatel se domnívá, že by návrh mohl být posílen umožněním dalších alternativ (jako 
např. bio-ETBE, bio-TAEE, obnovitelný bio-methan, zemní plyn nebo vodík) s cílem 
napomoci rozvoji paliv s nízkým obsahem uhlíku a snížení emisí skleníkových plynů 
uvolňujících se v rámci výrobního řetězce paliv. Umožněním větší pružnosti při využívání 
všech ekologických složek by Evropa mohla těžit z jejich potenciálního přínosu k plnění 
nových cílů EU v oblasti biopaliv.

Navrhovatel by také chtěl poukázat na nenahraditelnou úlohu technických inovací při 
snižování emisí skleníkových plynů. V České republice byl například patentován vynález, 
který by v případě uvedení do praxe mohl snížit emise skleníkových plynů až o 70 %. Tříděný 
odpad může být také využíván jako druhotná surovina.

Nakonec by navrhovatel chtěl zdůraznit potřebu racionalizovat celý systém dopravy v EU. 
Stávající míra silniční dopravy je příliš vysoká a míra dopravy železniční příliš nízká. Je 
nezbytné připravit, představit a prodiskutovat komplexní přístup k integrovanému systému 
dopravy pro celou EU a začlenit do něj veškeré vhodné dopravní prostředky.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 2

(2) Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu nazvané „Tematická strategie 
o znečišťování ovzduší“ stanovila cíle za 
účelem snížení emisí znečišťujících látek do 
roku 2020. Tyto cíle jsou výsledkem 

(2) Sdělení Komise Radě a Evropskému 
parlamentu nazvané „Tematická strategie 
o znečišťování ovzduší“ stanovila cíle za 
účelem snížení emisí znečišťujících látek do 
roku 2020. Tyto cíle jsou výsledkem 

                                               
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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rozsáhlé analýzy nákladů a zisků. Zejména 
byly stanoveny cíle pro snížení emisí SO2
o 82 %, emisí NOx o 60 %, těkavých 
organických sloučenin (VOC) o 51 % 
a primárních částic (PM2.5) o 59 % 
v porovnání s výší emisí v roce 2000. 
Důsledky změn směrnice 98/70/ES 
s ohledem na emise VOC z čerpacích stanic 
by se měly zabývat budoucí právní předpisy.

rozsáhlé analýzy nákladů a zisků. Zejména 
byly stanoveny cíle pro snížení emisí SO2
o 82 %, emisí NOx o 60 %, těkavých 
organických sloučenin (VOC) o 51 % 
a primárních částic (PM2.5) o 59 % 
v porovnání s výší emisí v roce 2000. 
Důsledky změn směrnice 98/70/ES 
s ohledem na emise VOC z čerpacích stanic 
by se měly zabývat budoucí právní předpisy.
Před předložením návrhu těchto budoucích 
právních předpisů by Komise měla předložit 
zprávu o dosaženém pokroku.

Odůvodnění

Vzhledem k velkému významu snižování emisí skleníkových plynů a k jeho důsledkům pro 
výrobce paliv a automobilů by měly změny v právních předpisech vycházet ze zprávy 
o pokroku, v nichž bude uvedeno, jaký dopad by měl každý z návrhů na hospodářství, životní 
prostředí a sociální oblast

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Společenství přijalo nařízení omezující 
emise znečišťujících látek z lehkých 
a těžkých nákladních vozidel. Specifikace 
paliva je jedním z faktorů, který rozhoduje 
o tom, jak snadno lze tyto mezní hodnoty 
emisí dodržet.

(5) Společenství přijalo nařízení omezující 
emise znečišťujících látek z lehkých 
a těžkých nákladních vozidel. Specifikace 
paliva je jedním z faktorů, který rozhoduje 
o tom, jak snadno lze tyto mezní hodnoty 
emisí dodržet. Emise znečišťujících látek 
mohou být rovněž omezeny zvýšením 
energetické účinnosti a rozvojem městské 
veřejné dopravy s vysokou energetickou 
účinností.

Odůvodnění

Proti změně klimatu lze rovněž bojovat zvyšováním energetické účinnosti a rozvojem veřejné 
dopravy s vyšší energetickou účinností v městských oblastech. 80 % obyvatelstva žije 
v městských oblastech a z městské dopravy pochází 40 % všech emisí CO2.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Cílem směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 

(6) Cílem směrnice Evropského parlamentu 
a Rady 2003/30/ES ze dne 8. května 2003 
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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“. 
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.

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“. 
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. Bylo by 
namístě investovat do výzkumu biopaliv 
druhé generace, protože je nutné zajistit, 
aby nedocházelo k soupeření mezi 
využíváním půdy pro pěstováním potravin 
na jedné straně a plodin na výrobu biopaliv 
na straně druhé.

Odůvodnění

Biopaliva významně přispívají k omezení změny klimatu. Plodiny na výrobu biopaliv by však 
neměly nahrazovat plodiny určené k produkci potravin, ani by neměly vyvolat přílišný růst 
cen zemědělsko-potravinářských produktů.

Pozměňovací návrh 4
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 s používáním směrnice 
98/70/ES.

vypouští se

Odůvodnění

Návrh Komise je nevyvážený, neboť podporuje pouze jeden zdroj složek biopaliv (ethanol) na 
úkor zdrojů jiných. Větší využití ethanolu je neslučitelné s mnoha palivovými systémy 
stávajících vozidel a bude mít za následek zvýšení emisí znečišťujících par, které napomáhají 
vzniku znečištění přízemním ozonem a mohou být příčinou předčasného úmrtí lidí s dýchacími 
obtížemi či se srdečními problémy. Je důležité umožnit větší pružnost při využívání jiných 
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ekologických složek (jako např. bio-ETBE, bio-TAEE, obnovitelný bio-methan, zemní plyn 
nebo vodík).

Pozměňovací návrh 5
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.

vypouští se

Odůvodnění

Návrh Komise je nevyvážený, neboť podporuje pouze jeden zdroj složek biopaliv (ethanol) na 
úkor zdrojů jiných. Větší využití ethanolu je neslučitelné s mnoha palivovými systémy 
stávajících vozidel a bude mít za následek zvýšení emisí znečišťujících par, které napomáhají 
vzniku znečištění přízemním ozonem a mohou být příčinou předčasného úmrtí lidí s dýchacími 
obtížemi či se srdečními problémy. Je důležité umožnit větší pružnost při využívání jiných 
ekologických složek (jako např. bio-ETBE, bio-TAEE, obnovitelný bio-methan, zemní plyn 
nebo vodík).

Pozměňovací návrh 6
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.

vypouští se
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Odůvodnění

Z hlediska životního prostředí a zdraví neexistují důvody pro zvyšování mezní hodnoty tlaku 
par, které navrhuje Evropská komise.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 21

(21) Technologie biopaliv se neustále 
vyvíjejí. Je zapotřebí další výzkum 
veškerých možností přeměny biomasy na 
paliva používaná v silniční dopravě. Je proto
vhodné přijmout vyvážený přístup k mezním 
hodnotám stanoveným směrnicí s cílem 
případně zvýšit používání různých biopaliv. 
K těmto biopalivům patří: methanol, 
ethanol, vyšší alkoholy, ethery a jiné 
kyslíkaté sloučeniny.

(21) Technologie biopaliv se neustále 
vyvíjejí. Je zapotřebí další výzkum 
veškerých možností přeměny biomasy na 
paliva používaná v silniční dopravě. 
K mezním hodnotám stanoveným směrnicí 
je proto vhodné přijmout vyvážený přístup
nezávislý na konkrétní technologii s cílem 
případně zvýšit používání různých biopaliv. 
K těmto biopalivům patří: methanol, 
ethanol, vyšší alkoholy, ethery a jiné 
kyslíkaté sloučeniny.

Odůvodnění

Vzhledem k neustálému vývoji technologie biopaliv a k jejich významu pro snižování emisí 
skleníkových plynů je nutné se držet zásady, že zvolený přístup nesmí být spojen se žádnou 
konkrétní technologií, aby byla zaručena svobodná hospodářská soutěž.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 ODST. 2 PÍSM. C)

Čl. 3 odst. 3 (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, bude označeno 
v jazyce nebo jazycích států nápisem 
„Benzin“.

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 s nízkým 
obsahem nefosilních složek“.

Odůvodnění

Označení „biopalivo“ je pro spotřebitele zavádějící. Označení „benzin s vysokým obsahem 
biopaliv“ by měl být vyhrazen pro benzin, který skutečně obsahuje vysoký podíl biologických 
složek. Benzin obsahující 0 až 5 % nefosilních složek by proto měl být nazýván „benzin“ 
a benzin obsahující 5 až 10 % nefosilních složek by měl být nazýván „benzin s nízkým 
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obsahem nefosilních složek“.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 ODST. 5

Článek 7b (směrnice 98/70/ES)

Článek 7b vypouští se
Mísení ethanolu do benzinu

Opatření týkající se podrobných údajů o 
mísení ethanolu do benzinu, a zejména 
tlaku par podle přílohy VI a případných 
alternativ, jimiž mají být změněny a zčásti 
doplněny jiné než podstatné prvky této 
směrnice, budou přijata v souladu s 
postupem stanoveným v čl. 11 odst. 2.“

Odůvodnění

Návrh Komise je nevyvážený, neboť podporuje pouze jeden zdroj složek biopaliv (ethanol) na 
úkor zdrojů jiných. Větší využití ethanolu je neslučitelné s mnoha palivovými systémy 
stávajících vozidel a bude mít za následek zvýšení emisí znečišťujících par, které napomáhají 
vzniku znečištění přízemním ozonem a mohou být příčinou předčasného úmrtí lidí s dýchacími 
obtížemi či se srdečními problémy. Je důležité umožnit větší pružnost při využívání jiných 
ekologických složek (jako např. bio-ETBE, bio-TAEE, obnovitelný bio-methan, zemní plyn 
nebo vodík).

Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 ODST. 5

Článek 7ba (nový) (směrnice 98/70/ES)

Článek 7ba
Kritéria udržitelnosti biologických složek 

paliv
1. Za složky přispívající k cíli uvedenému 
v článku 7a budou považovány pouze 
biologické složky, které splňují kritéria 
udržitelnosti a u nichž je prokázáno, že 
snižují emise skleníkových plynů při 
zohlednění celého životního cyklu paliv. 
2. Kritéria udržitelnosti se přijímají 
postupem podle čl. 11 odst. 2.
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Odůvodnění

Ředitelství Komise pro životní prostředí musí být požádáno o předložení návrhu povinných 
kritérií udržitelnosti biologických složek v palivech, která by měla být stanovena regulativním 
postupem s kontrolou. Zpráva příslušného výboru EP by měla navrhnout podrobnější kritéria, 
která budou uvedena již ve směrnici

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 ODST 6

Článek 8a (směrnice 98/70/ES)

Článek 8a Článek 8a 

Kovová aditiva Kovová aditiva
Komise bude i nadále vyvíjet vhodnou 
zkušební metodiku týkající se používání 
kovových aditiv v palivech.

V návaznosti na stávající práci společného 
výzkumného střediska a za použití 
existujících údajů bude Komise i nadále 
vyvíjet vhodnou zkušební metodiku týkající 
se používání kovových aditiv v palivech 
a s použitím této metodiky zhodnotí, zda 
navrhne omezení pro ty, o nichž se 
domnívá, že zhoršují účinné fungování 
technologií snižujících znečištění.

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 ODST. 7

Čl. 9 písm. c) (směrnice 98/70/ES)

(c) mezní hodnoty tlaku par pro benzinové 
směsi s obsahem ethanolu;

vypouští se

Odůvodnění

Návrh Komise je nevyvážený, neboť podporuje pouze jeden zdroj složek biopaliv (ethanol) na 
úkor zdrojů jiných. Větší využití ethanolu je neslučitelné s mnoha palivovými systémy 
stávajících vozidel a bude mít za následek zvýšení emisí znečišťujících par, které napomáhají 
vzniku znečištění přízemním ozonem a mohou být příčinou předčasného úmrtí lidí s dýchacími 
obtížemi či se srdečními problémy. Je důležité umožnit větší pružnost při využívání jiných 
ekologických složek (jako např. bio-ETBE, bio-TAEE, obnovitelný bio-methan, zemní plyn 
nebo vodík).

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 ODST 7A (nový)

Článek 9a (nový) (směrnice 98/70/ES)
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7a) Vkládá se článek 9a, který zní:
„Článek 9a

Aby se přispělo k dosažení cílů Evropské 
unie v oblasti snižování emisí skleníkových 
plynů a k vytvoření mechanismu, který 
umožní sledovat emise skleníkových plynů 
z paliv, jež se používají v silniční dopravě, 
v celém jejich životním cyklu a podávat 
o nich zprávy, Komise nejpozději do 
31. prosince 2010:
1. vypracuje zprávu určenou Parlamentu 
a Radě o možných mechanismech 
snižování emisí. Komise zváží zejména:

a) vypracování vhodných metod odhadu 
emisí skleníkových plynů z paliv, která jsou 
užívána v silniční dopravě, v celém jejich 
životním cyklu,

b) vyjasnění, v jakém vztahu je případný 
mechanismus snižování emisí k systému 
EU pro obchodování s emisemi a k 
závazkům členských států v rámci 
Kjótského protokolu;

c) posouzení proveditelnosti 
a harmonogramu stanovení konkrétních 
cílů postupného snižování emisí 
skleníkových plynů;

d) posouzení obchodních, hospodářských 
a sociálních důsledků těchto cílů.

2. Na základě této zprávy může Komise 
předložit Parlamentu a Radě návrhy na 
změnu této směrnice v souladu se směrnicí 
2003/30/ES a později přijatými právními 
předpisy v této oblasti.“

Odůvodnění

Je jistě žádoucí vytvořit určitý mechanismus, který by umožnil sledovat emise skleníkových 
plynů z paliv, která se používají v silniční dopravě, v celém jejich životním cyklu a podávat o 
nich zprávy. Nejprve je však třeba stanovit jednotné konkrétní metody pro řádný výpočet 
těchto emisí. Je předčasné klást si již v této fázi cíl snížit emise o 10 %, neboť tento cíl má 
přímé důsledky na množství a udržitelnost biopaliv dostupných a podporovaných v EU. 
Komise by měla návrh na přezkum směrnice předložit až poté, co splní všechny nezbytné 



PE390.741v02-00 12/15 AD\693143CS.doc

CS

podmínky uvedené výše.

Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 ODST. 12

Příloha III poznámka pod čarou 5 (směrnice 98/70/ES)

Příloha III se mění takto: vypouští se
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.“

Odůvodnění

Návrh Komise je nevyvážený, neboť podporuje pouze jeden zdroj složek biopaliv (ethanol) na 
úkor zdrojů jiných. Větší využití ethanolu je neslučitelné s mnoha palivovými systémy 
stávajících vozidel a bude mít za následek zvýšení emisí znečišťujících par, které napomáhají 
vzniku znečištění přízemním ozonem a mohou být příčinou předčasného úmrtí lidí s dýchacími 
obtížemi či se srdečními problémy. Je důležité umožnit větší pružnost při využívání jiných 
ekologických složek (jako např. bio-ETBE, bio-TAEE, obnovitelný bio-methan, zemní plyn 
nebo vodík).

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 ODST. 13 PÍSM. A)

Příloha IV (směrnice 98/70/ES)

a) v řádku pro „Polycyklické aromatické 
uhlovodíky“ se položka ve sloupci 
„Maximum“ nahrazuje položkou „8“.

a) v řádku pro „Polycyklické aromatické 
uhlovodíky“ se položka ve sloupci 
„Maximum“ nahrazuje položkou „6“.

Odůvodnění

Snížením horního limitu se ustanovení přiblíží současné situaci na trhu. Téměř všechna paliva 
na evropském trhu již mají obsah PAH v rozmezí 1 až 6 %.

Pozměňovací návrh 16
PŘÍLOHA

Příloha V název (směrnice 98/70/ES)

ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE 
PRO TRŽNÍ PALIVA URČENÁ PRO 
VOZIDLA VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI 

ENVIRONMENTÁLNÍ SPECIFIKACE 
PRO TRŽNÍ PALIVA S OBSAHEM 
BIOLOGICKÝCH SLOŽEK ALESPOŇ 
5 % v/v URČENÁ PRO VOZIDLA 
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MOTORY VYBAVENÁ ZÁŽEHOVÝMI MOTORY

Odůvodnění

Tyto změny vyžadují, aby benzin s nízkým obsahem biopaliv obsahoval nejméně 5 % v/v 
biologických složek; volba složek je však ponechána na distributorovi. Maximální hodnoty 
jednotlivých biologických složek jsou již uvedeny v tabulce. Minimální hodnoty pro jednotlivé 
složky není třeba stanovovat, neboť minimální celková hodnota činí 5 %.

Pozměňovací návrh 17
PŘÍLOHA

Příloha V řádky 19a až 19e (nové)(směrnice 98/70/ES)

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY PARLAMENTU

Biologické složky % v/v 5
– bioethanol (mohou být potřebné 
stabilizátory)

% v/v 10

– bioalkoholy obsahující 3 atomy uhlíku 
v molekule

% v/v 7

– bioalkoholy obsahující 4 nebo více atomů 
uhlíku v molekule

% v/v 10

– bioethery obsahující 5 nebo více atomů 
uhlíku v molekule

% v/v 22

Odůvodnění

Tyto změny vyžadují, aby benzin s nízkým obsahem biopaliv obsahoval nejméně 5 % v/v 
biologických složek; volba složek je však ponechána na distributorovi. Maximální hodnoty 
jednotlivých biologických složek jsou již uvedeny v tabulce. Minimální hodnoty pro jednotlivé 
složky není třeba stanovovat, neboť minimální celková hodnota činí 5 %. V mezích 
stanovených v tomto návrhu lze dosáhnout desetiprocentního obsahu biopaliv (ethanolu).

Pozměňovací návrh 18
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.
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Odůvodnění

Návrh Komise je nevyvážený, neboť podporuje pouze jeden zdroj složek biopaliv (ethanol) na 
úkor zdrojů jiných. Větší využití ethanolu je neslučitelné s mnoha palivovými systémy 
stávajících vozidel a bude mít za následek zvýšení emisí znečišťujících par, které napomáhají 
vzniku znečištění přízemním ozonem a mohou být příčinou předčasného úmrtí lidí s dýchacími 
obtížemi či se srdečními problémy. Je důležité umožnit větší pružnost při využívání jiných 
ekologických složek (jako např. bio-ETBE, bio-TAEE, obnovitelný bio-methan, zemní plyn 
nebo vodík).

Pozměňovací návrh 19
PŘÍLOHA

Příloha VI (směrnice 98/70/ES)

Tato příloha se vypouští.

Odůvodnění

Návrh Komise je nevyvážený, neboť podporuje pouze jeden zdroj složek biopaliv (ethanol) na 
úkor zdrojů jiných. Větší využití ethanolu je neslučitelné s mnoha palivovými systémy 
stávajících vozidel a bude mít za následek zvýšení emisí znečišťujících par, které napomáhají 
vzniku znečištění přízemním ozonem a mohou být příčinou předčasného úmrtí lidí s dýchacími 
obtížemi či se srdečními problémy. Je důležité umožnit větší pružnost při využívání jiných 
ekologických složek (jako např. bio-ETBE, bio-TAEE, obnovitelný bio-methan, zemní plyn 
nebo vodík).
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