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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY 32–121

Návrh zprávy (PE392.119v01-00)
Dorette Corbey
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, pokud jde 
o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro 
sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční 
dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva používaného 
plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS

Návrh směrnice (KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Gintaras Didžiokas

Pozměňovací návrh 32
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Jeden z aspektů emisí skleníkových 
plynů z dopravy se řešil pomocí politiky 
Společenství týkající se CO2 a automobilů. 
Palivo používané v silniční dopravě 
významně přispívá k celkovým emisím 
skleníkových plynů ve Společenství. 
Sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů z paliv během jejich životního cyklu 
může přispět k dosažení cílů Společenství, 
které se týkají snižování emisí skleníkových 
plynů prostřednictvím dekarbonizace paliv 

(4) Jeden z aspektů emisí skleníkových 
plynů z dopravy se řešil pomocí politiky 
Společenství týkající se CO2 a automobilů. 
Palivo používané v silniční dopravě 
významně přispívá k celkovým emisím 
skleníkových plynů ve Společenství. 
Sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů z paliv vyrobených z fosilních zdrojů
během jejich životního cyklu může přispět 
k dosažení cílů Společenství, které se týkají 
snižování emisí skleníkových plynů 
prostřednictvím dekarbonizace paliv 



PE396.443v01-00 2/73 AM\688588CS.doc
Externí překlad

CS

používaných v dopravě. používaných v dopravě. Komise navrhne 
minimální normy pro snižování emisí 
skleníkových plynů z biopaliv 
v připravovaném návrhu směrnice 
o obnovitelných zdrojích energie.

Or. en

Odůvodnění

Zahrnutí biopaliv do tohoto opatření by způsobilo, že by se na evropský trh s palivy musela 
veškerá biopaliva dovážet, a to by mělo značný negativní dopad na energetickou bezpečnost, 
potravinovou bezpečnost, pracovní místa a socioekonomický rozvoj v Evropě. V důsledku 
toho by nebylo možné dosáhnout cíle Evropské unie získat v příštím desetiletí vedoucí 
postavení ve světě v oblasti udržitelné technologie biopaliv, což by poškodilo evropskou 
konkurenceschopnost.

Pozměňovací návrh, který předkládají Pilar Ayuso a Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 33
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Jeden z aspektů emisí skleníkových 
plynů z dopravy se řešil pomocí politiky 
Společenství týkající se CO2 a automobilů. 
Palivo používané v silniční dopravě 
významně přispívá k celkovým emisím 
skleníkových plynů ve Společenství. 
Sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů z paliv během jejich životního cyklu 
může přispět k dosažení cílů Společenství, 
které se týkají snižování emisí skleníkových 
plynů prostřednictvím dekarbonizace paliv 
používaných v dopravě.

(4) Jeden z aspektů emisí skleníkových 
plynů z dopravy se řešil pomocí politiky 
Společenství týkající se CO2 a automobilů. 
Palivo používané v silniční dopravě 
významně přispívá k celkovým emisím 
skleníkových plynů ve Společenství. 
Sledování a snižování emisí skleníkových 
plynů z paliv vyrobených z fosilních zdrojů
během jejich životního cyklu může přispět 
k dosažení cílů Společenství, které se týkají 
snižování emisí skleníkových plynů 
prostřednictvím dekarbonizace paliv 
používaných v dopravě. Komise navrhne 
minimální normy pro snižování emisí 
skleníkových plynů z biopaliv 
v připravovaném návrhu směrnice 
o obnovitelných zdrojích energie.

Or. en
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Odůvodnění

(Justification Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

(Justification van Nistelrooij)
Greenhouse gas emissions from biofuels will be and need to be addressed in the Renewable 
Energy Directive as this is a directive on fossil-derived fuels. It is therefore necessary that the 
European Commission will give minimum standards in this Directive.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 34
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“. 
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.

(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 paliv z obnovitelných 
zdrojů 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 technologie nefosilních 
paliv, jasně stanoví, že nárůst v používání 
biomasy pro výrobu paliv nesmí vyvolat 
zvýšené environmentální škody,
a zdůrazňuje nutnost většího snížení emisí 
skleníkových plynů. Aby se zajistilo, že další 
podpora rozvoje nefosilních paliv nepovede 
k negativním dopadům na životní prostředí, 
je součástí této směrnice rámec pro kritéria 
udržitelnosti. Podrobná opatření se přijmou 
regulativním postupem s kontrolou 
stanoveným v této směrnici, přičemž bude 
upřednostněna zásada ohledu na životní 
prostředí. Sdělení rovněž uznává potřebu 
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podpořit další rozvoj technologie biopaliv.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba, aby generální ředitelství pro životní prostředí připravilo kritéria udržitelnosti, a to 
v souvislosti s touto směrnicí. Trh s palivy vyrobenými z biomasy je předmětem regulace a 
zákonodárce nese odpovědnost za to, že nebude mít negativní dopad na životní prostředí v EU 
nebo jinde.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 35
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“. 
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.

(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“. 
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. Pro 
výrobu biopaliv je třeba zavést vedle kritérií 
biologické rozmanitosti i kritéria sociální. 
Kritéria udržitelnosti stanovená v této 
směrnici tvoří minimální soubor, který lze 
dále rozšířit v souvislosti s revizí směrnice 
2003/30/ES.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba podpořit mísení biopaliv, která vyhovují z hlediska emisí skleníkových plynů, s jinými 
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palivy. Nesmí to však být na úkor biologické rozmanitosti, ani to nesmí mít závažný nepříznivý 
sociální dopad na producentské země. Je nezbytné, aby ve všech příslušných právních 
předpisech EU byl používán jednotný soubor kritérií udržitelnosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 36
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“. 
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.

(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“. 
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. Emise 
skleníkových plynů z biopaliv by se měly 
ve srovnání s fosilními palivy snížit 
nejméně o 50 %, aby se vyvážily negativní 
vlivy pěstování energetických plodin, jako 
jsou negativní vlivy na životní prostředí 
(použití hnojiv, pesticidů), větší 
konkurenční boj o půdu, vodu a potraviny a 
zvýšení tlaku na přirozené lesní porosty a 
místní společenství.

Or. en

Odůvodnění

In order to produce biomass, biofuels need inputs like fertile land, water and fertilizer as well 
as pesticides to combat diseases and processing the harvested crops. Research shows that 
several biofuels like ethanol from corn or biodiesel from soybeans have an even worse 
environmental performance than fossil fuels. Biofuels in some cases create social stress as big 
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companies move in and occupy land where people used to live for centuries. Intensive crop 
growing for commodities used as a source for biofuels are a threat to natural (rain)forests. 
Therefore, biofuels with a low greenhouse gas reduction do not balance sufficiently the many 
potential negative effects of fuel crop growing.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 37
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) Komise zajistí, aby veřejné dotace na 
nefosilní paliva byly omezeny na paliva, 
která splňují kritéria udržitelnosti 
stanovená v příloze VIb a jejichž výsledky 
při snižování emisí skleníkových plynů jsou 
o 20 % lepší než základní kritéria. Do roku 
2015 by každé palivo, na nějž bude 
poskytnuta dotace z veřejných zdrojů, mělo 
při snižování emisí skleníkových plynů 
dosahovat o 80 % lepších výsledků, než jsou 
základní platná kritéria.

Or. en

Odůvodnění

Veřejné dotace (bude-li možné je poskytovat) by měly být omezeny jen na paliva s nejlepšími 
výsledky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 38
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Směrnice 98/70/ES vytváří vazbu mezi 
odchylkou pro maximální tlak benzinových 
par v letním období a arktickými nebo 
drsnými zimními podmínkami. Vzhledem 
k tomu, že její použití vyvolalo právní 
nejistotu, je třeba vyjasnit podmínky, jimiž 
se řídí povolení uvedené odchylky.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Vyjasnění navržené Evropskou komisí by uvolnilo stávající použití této odchylky, což by 
znamenalo riziko vyššího znečištění ovzduší a zhoršení jeho kvality. Vyjasnění navržené 
Komisí takové uvolnění při použití odchylky nijak neodůvodňuje.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adriana Poli Bortone a Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 39
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. 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 2013 stanovována ročně. Aby 
se tohoto cíle dosáhlo, vypracuje Komise 
nejpozději do 31. prosince 2010 zprávu za 
účelem vytvoření vhodné metodiky pro 
odhad emisí skleníkových plynů z paliv 
používaných v silniční dopravě během 
jejich životního cyklu, vyjasnění vztahu 
k systému obchodování s emisemi EU 
a přezkoumání proveditelnosti 
a harmonogramu postupného snižování 
emisí skleníkových plynů z paliv v silniční 
dopravě během jejich životního cyklu a 
navrhne Evropskému parlamentu a Radě 
případné změny této směrnice. 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 a následnými 
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právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Nejprve je třeba vytvořit konkrétní harmonizovanou metodiku pro účinný výpočet těchto 
emisí. Stanovení cílové úrovně 10 % pro emise skleníkových plynů je v tomto stadiu 
předčasné, neboť to má přímou souvislost s objemem a udržitelností biopaliv, která budou 
dostupná a podporovaná v rámci EU; tyto otázky zůstávají k dořešení v budoucích právních 
předpisech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 40
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. 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 vyrobeného z fosilních 
zdrojů během jejich životního cyklu 
a snížení těchto emisí. Aby se tohoto cíle 
dosáhlo, vypracuje Komise nejpozději do 
31. prosince 2010 zprávu za účelem 
vytvoření vhodné metodiky pro odhad emisí 
skleníkových plynů z paliv používaných 
v silniční dopravě během jejich životního 
cyklu a přezkoumání proveditelnosti 
a harmonogramu postupného snižování 
emisí skleníkových plynů z paliv v silniční 
dopravě během jejich životního cyklu 
a navrhne Evropskému parlamentu a Radě 
případné změny této směrnice. Vzhledem 
k tomu, že jedním z důsledků této směrnice 
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bude zvýšená možnost používání biopaliv, 
mechanismus podávání zpráv 
o skleníkových plynech a snižování emisí 
bude vypracován v souladu s ustanoveními 
směrnice 2003/30/ES a následnými 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Třebaže je žádoucí, aby byl vytvořen mechanismus podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv používaných v silniční dopravě během jejich životního cyklu a sledování těchto 
emisí, je nejprve nezbytné vytvořit konkrétní harmonizovanou metodiku pro účinný výpočet 
těchto emisí. Stanovení cílové úrovně pro emise skleníkových plynů ve výši 10 % je v tomto 
stadiu předčasné, neboť to má přímou souvislost s objemem a udržitelností biopaliv, jaká 
budou dostupná a podporovaná v rámci EU; tyto otázky zůstávají k dořešení v budoucích 
právních předpisech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 41
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 

(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. Aby se tohoto 
cíle dosáhlo, vypracuje Komise nejpozději 
do 31. prosince 2010 zprávu za účelem 
vytvoření vhodné metodiky pro odhad emisí 
skleníkových plynů z paliv používaných 
v silniční dopravě během jejich životního 
cyklu, vyjasnění vztahu k systému 
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směrnice 2003/30/ES. obchodování s emisemi EU a přezkoumání 
proveditelnosti a harmonogramu 
postupného snižování emisí skleníkových 
plynů z paliv v silniční dopravě během 
jejich životního cyklu a navrhne 
Evropskému parlamentu a Radě případné 
změny této směrnice. 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 a následnými 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Třebaže je žádoucí, aby byl vytvořen mechanismus podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv používaných v silniční dopravě během jejich životního cyklu a sledování těchto 
emisí, je nejprve nezbytné vytvořit konkrétní harmonizovanou metodiku pro účinný výpočet 
těchto emisí. Stanovení cílové úrovně pro emise skleníkových plynů ve výši 10 % je v tomto 
stadiu předčasné, neboť to má přímou souvislost s objemem a udržitelností biopaliv, jaká 
budou dostupná a podporovaná v rámci EU; tyto otázky zůstávají k dořešení v budoucích 
právních předpisech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 42
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 

(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 
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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.

dodávaného paliva během jejich životního 
cyklu a snížení těchto emisí ve výši, která 
bude od roku 2010 stanovována ročně. Aby 
se tohoto cíle dosáhlo, vypracuje Komise 
nejpozději do 31. prosince 2010 zprávu za 
účelem vytvoření vhodné metodiky pro 
odhad emisí skleníkových plynů z paliv 
používaných v silniční dopravě během 
jejich životního cyklu, vyjasnění vztahu 
k systému obchodování s emisemi EU 
a přezkoumání proveditelnosti a 
harmonogramu postupného snižování 
emisí skleníkových plynů z paliv v silniční 
dopravě během jejich životního cyklu a 
navrhne Evropskému parlamentu a Radě 
případné změny této směrnice. 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.

Or. en

Odůvodnění

Třebaže je žádoucí, aby byl vytvořen mechanismus podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv používaných v silniční dopravě během jejich životního cyklu a sledování těchto 
emisí, je nejprve nezbytné vytvořit konkrétní harmonizovanou metodiku pro účinný výpočet 
těchto emisí. Stanovení cílové úrovně pro emise skleníkových plynů ve výši 10 % je v tomto 
stadiu předčasné, neboť to má přímou souvislost s objemem a udržitelností biopaliv, jaká 
budou dostupná a podporovaná v rámci EU; tyto otázky zůstávají k dořešení v budoucích 
právních předpisech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 43
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 

(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 
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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.

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. Aby 
se tohoto cíle dosáhlo, bylo by vhodné, aby 
Komise vypracovala nejpozději do 
31. prosince 2010 zprávu za účelem 
stanovení vhodné metodiky pro odhad emisí 
skleníkových plynů z paliv používaných 
v silniční dopravě během jejich životního 
cyklu, vyjasnění vztahu k systému 
obchodování s emisemi EU a přezkoumání 
proveditelnosti a harmonogramu 
postupného snižování emisí skleníkových 
plynů z paliv v silniční dopravě během 
jejich životního cyklu a předložila návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě, změnit 
tuto směrnici. Vzhledem k tomu, že jedním 
z důsledků této směrnice bude zvýšená 
možnost používání udržitelných biopaliv, 
mechanismus podávání zpráv 
o skleníkových plynech a snižování emisí 
bude vypracován v souladu s ustanoveními 
směrnice 2003/30/ES a následnými 
právními předpisy.

Or. en

Odůvodnění

Třebaže je žádoucí, aby byl vytvořen mechanismus podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv používaných v silniční dopravě během jejich životního cyklu a sledování těchto 
emisí, je nejprve nezbytné vytvořit konkrétní harmonizovanou metodiku pro účinný výpočet 
těchto emisí. Stanovení cílové úrovně pro emise skleníkových plynů ve výši 10 % je v tomto 
stadiu předčasné, neboť tato skutečnost má přímou souvislost s objemem a udržitelností 
biopaliv, jaká budou dostupná a podporovaná v rámci EU; tyto otázky zůstávají k dořešení 
v budoucích právních předpisech.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 44
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. 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 vyrobeného z fosilních 
zdrojů 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 minimálním
snižování emisí bude vypracován v souladu 
s ustanoveními připravované směrnice 
o obnovitelných zdrojích energie.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 45
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 

(11) Komise stanovila cíl dosažení 
minimálně 10% podílu biopaliv u paliv 
používaných v silniční dopravě do roku 
2020. Avšak vzhledem k tomu, že do 
směrnice 98/70/ES bude začleněno snížení 
emisí skleníkových plynů o 10 % do roku 
2020 u paliv používaných v osobních 
automobilech, cíl dosažení minimálně 10% 
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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 
podávány zprávy.

podílu biopaliv do roku 2020 je 
neopodstatněný a měl by být vyňat.
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 udržitelných složek biopaliv 
na emise znečišťujících látek. Proto by měly 
být o možnosti usnadnění dekarbonizace 
paliv používaných v silniční dopravě 
pravidelně podávány zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhla cíl snížit emise skleníkových plynů z paliv o 10 % do roku 2020. Doplnění 
cíle 10% podílu biopaliv do roku 2020 tedy nepřinese žádnou přidanou hodnotu. 10% snížení 
emisí skleníkových plynů zaručí prosté snížení emisí skleníkových plynů a používání biopaliv, 
ať již v podílu 5, 10 nebo 15 % či nepoužívání biopaliv nehraje žádnou roli. Cílový 10% podíl 
biopaliv v boji proti změně klimatu nepomůže a při nevhodných výrobních podmínkách 
(odlesňování, využívání rašelinišť, nadměrné spotřebě vody) může společnost dokonce 
poškodit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Laperrouze, Pilar Ayuso a Martin Callanan

Pozměňovací návrh 46
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 
podávány zprávy.

(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 
podávány zprávy, pokud je to možné.
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Or. en

Odůvodnění

Třebaže je žádoucí, aby byl vytvořen mechanismus podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv používaných v silniční dopravě během jejich životního cyklu a sledování těchto 
emisí, je nejprve nezbytné vytvořit konkrétní harmonizovanou metodiku pro účinný výpočet 
těchto emisí. Stanovení cílové úrovně pro emise skleníkových plynů ve výši 10 % je v tomto 
stadiu předčasné, neboť to má přímou souvislost s objemem a udržitelností biopaliv, jaká 
budou dostupná a podporovaná v rámci EU; tyto otázky zůstávají k dořešení v budoucích 
právních předpisech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 47
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) 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. Je proto nezbytné, aby byly sníženy 
maximální mezní hodnoty tlaku par 
u benzinu. Snížení maximální hodnoty 
tlaku par u benzinu by mělo proběhnout ve 
dvou fázích, aby se hospodářské subjekty 
mohly tomuto novému omezení přizpůsobit; 
nejprve dojde k okamžitému snížení 
maximální v současnosti platné úrovně 
tlaku par u benzinu o 4 kPa a následně 
k dalšímu snížení o 4 kPa s účinností ode 
dne 1. ledna 2013.

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo možné snížit emise těkavých organických sloučenin, je nezbytné, aby byly sníženy 
maximální mezní hodnoty tlaku par u standardních druhů benzinu. Toto snížení se uskuteční 
ve dvou fázích, aby se hospodářské subjekty mohly novým omezením přizpůsobit.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 48
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) Mísení ethanolu do benzinu může snížit 
nebo zvýšit tlak par výsledného paliva či na 
něj nemusí mít žádný vliv, a to v závislosti 
na podílu ethanolu ve směsi a teplotě okolí, 
přičemž tlak par u benzinových směsí musí 
být kontrolován, aby se omezily emise látek 
znečišťujících ovzduší.

Or. en

Odůvodnění

Tlak par se podle směrnice měří při teplotě 38°C, kdy nízké podíly ethanolu v benzinu, jimiž 
se směrnice zabývá, tlak par zvyšují. Ukázalo se však, že nízké podíly ethanolu v benzinu při 
teplotě do 20 °C nemají na tlak par jakýkoli účinek. Vysoké podíly ethanolu v benzinu tlak par 
výsledného paliva snižují.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 49
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

Or. en
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Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 26. září 2006 o tematické strategii 
o znečišťování ovzduší vyzval Komisi, aby snížila úroveň ozonotvorných těkavých organických 
sloučenin o 55 % od roku 2010 do roku 2020. Zvýšení emisí těkavých organických sloučenin, 
k němuž by došlo v důsledku používání odchylky týkající se ethanolu, není v souladu 
s postojem Evropského parlamentu a není ani odůvodnitelné. Existují jiné způsoby mísení 
biopaliv do tradičních paliv, které nezpůsobují zvýšení tlaku par. Výjimka pro ethanol je proto 
neodůvodnitelná, a měla by být tudíž vypuštěna.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 50
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 nabízet 
dostatečné množství benzinu s nízkým 
tlakem par.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 26. září 2006 o tematické strategii 
o znečišťování ovzduší vyzval Komisi, aby snížila úroveň ozonotvorných těkavých organických 
sloučenin o 55 % od roku 2010 do roku 2020. Zvýšení emisí těkavých organických sloučenin, 
k němuž by došlo v důsledku používání odchylky týkající se ethanolu, není v souladu 
s postojem Evropského parlamentu a není ani odůvodnitelné. Existují jiné způsoby mísení 
biopaliv do tradičních paliv, které nezpůsobují zvýšení tlaku par. Výjimka pro ethanol je proto 
neodůvodnitelná, a měla by být tudíž vypuštěna.

Pozměňovací návrh, který předkládají Dorette Corbey a Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 51
BOD ODŮVODNĚNÍ 16
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(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 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. Odchylka 
nesmí vést k celkovému zvýšení emisí 
těkavých organických sloučenin. Je proto 
nezbytné snížit maximální mezní hodnoty 
pro tlak par.

Or. en

Odůvodnění

(Odůvodnění Dorette Corbey)
Mísení ethanolu může vést ke zvýšení tlaku par. Je nezbytné zajistit, aby odchylka navržená 
Komisí nevedla ke zvýšení maximální povolené hodnoty pro tlak par, která je v současné době 
v platnosti.

(Odůvodnění Françoise Grossetête)
Snížení maximální mezní hodnoty pro tlak par u benzinu by umožnilo snížit emise těkavých 
organických sloučenin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 52
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. Protože tomu tak 
v současné době není, měla by být mezní 
hodnota pro tlak par směsí s ethanolem 
zvýšena, aby se mohl dále vyvíjet udržitelný 
trh s biopalivy.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 53
BOD ODŮVODNĚNÍ 19

(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 na základě pokynů stanovených 
Evropským parlamentem a Radou
metodiku, která by se používala při podávání 
zpráv o emisích skleníkových plynů z paliv 
vyrobených z fosilních zdrojů používaných 
v silniční dopravě a paliv vyrobených 
z fosilních zdrojů 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.

Or. en

Odůvodnění

Z demokratického hlediska je důležité, aby Evropský parlament a Rada stanovily, jakým 
směrem by se měla ubírat metodika používaná pro sledování, a nenechávaly tuto záležitost 
zcela na postupu projednávání ve výborech. Stávající produkce biopaliv v Evropě dosahuje 
snižování emisí skleníkových plynů, jaké bude muset vykazovat podle připravované směrnice 
o obnovitelných zdrojích energie.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 54
BOD ODŮVODNĚNÍ 19

(19) V rámci vytvoření nového mechanismu 
sledování emisí skleníkových plynů by 

(19) V rámci vytvoření nového mechanismu 
sledování emisí skleníkových plynů by 
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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.

Komisi měla být udělena pravomoc 
vypracovat metodiku, která by se používala 
při podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv vyrobených z fosilních zdrojů
používaných v silniční dopravě a paliv 
vyrobených z fosilních zdrojů 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.

Or. en

Odůvodnění

U stávající produkce biopaliv v Evropě se daří dosahovat prokazatelného snížení emisí 
skleníkových plynů. Z analýz životního cyklu vyplývá, že u dovážených biopaliv lze dosahovat 
snížení ještě vyššího. Zahrnutí biopaliv do tohoto opatření by způsobilo, že by se na evropský 
trh s palivy musela veškerá biopaliva dovážet, a to by mělo značný negativní dopad na 
energetickou bezpečnost, potravinovou bezpečnost, pracovní místa a socioekonomický rozvoj 
v Evropě. Tato skutečnost by měla za následek zastavení potřebných investic do výzkumu a 
vývoje evropských biopaliv druhé generace, od nichž se očekává, že se snižováním emisí 
skleníkových plynů i výrobními náklady vyrovnají dováženým biopalivům.

 Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 55
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 

(21) Udržitelné 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 
udržitelných biopaliv. K těmto biopalivům 
patří: methanol, ethanol, vyšší alkoholy, 
ethery a jiné kyslíkaté sloučeniny. Vzhledem 
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kyslíkaté sloučeniny. k řadě sporů mezi vědci i ve společnosti 
jako celku, pokud jde o snižování emisí 
skleníkových plynů a negativní vedlejší 
dopady výroby první generace biopaliv 
(ethanolu/motorové nafty z potravinářských 
plodin), by nejméně 50 % biopaliv, jež 
připadají v úvahu pro dosažení cílové 
úrovně skleníkových plynů v rámci této 
směrnice a pro jakékoli (finanční) pobídky, 
mělo pocházet z druhé generace biopaliv 
(paliv z dřevocelulózových materiálů), aby 
do roku 2020 mohla být z trhu postupně 
stažena biopaliva první generace.

Or. en

Odůvodnění

Řada biopaliv první generace dosahuje v porovnání s fosilními palivy horšího výsledku, 
pokud jde o snížení emisí skleníkových plynů. Navíc mají tato biopaliva negativní vedlejší 
environmentální a sociální dopady. Druhá generace biopaliv slibuje lepší výsledky vyplývající 
z jejich větší výtěžnosti, skutečnosti, že pocházejí z víceletých rostlin a jsou pěstovány 
nekultivačními metodami, a toho, že jsou méně náročné na zemědělské vstupy. S ohledem na 
jejich udržitelnou budoucnost by měla být podporována pouze druhá generace biopaliv.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 56
ČL. 1 BOD –1 (nový)

Čl. 2 odst. 1 bod 2 (směrnice 98/70/ES)

–1. Čl. 2 odst. 1 bod 2 se mění takto:
2. „Motorovými naftami“ se rozumí 
plynové oleje spadající pod kódy KN 2710 
00 66 a používané pro vozidla s vlastním 
pohonem podle směrnice 70/220/EHS a 
směrnice 88/77/EHS. Podle normy 
Evropského výboru pro normalizaci (CEN) 
EN 14214 mohou od ledna 2010 obsahovat 
nejvýše 10 % methylesterů mastných 
kyselin, od ledna 2015 pak nejvýše 15 %.

Or. en
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Odůvodnění

Mísení bionafty (methylesterů mastných kyselin) do tradiční motorové nafty (bez požadavků 
na označování) je v současné době omezeno hodnotou 5 % objemu, což představuje hlavní 
překážku výrobě bionafty v Evropě. Směrnice 2003/30/ES navíc stanoví cílový procentní podíl 
biopaliv 5,75 % z hlediska energie v roce 2010. Tohoto cíle (6,5 % z hlediska objemu) 
a právně závazného cíle 10 % (12 % z hlediska objemu) nebude možné dosáhnout, nebude-li 
5% mezní hodnota zvýšena, a to nejprve na 10 % do roku 2010 a alespoň na 15 % již v roce 
2015.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gintaras Didžiokas

Pozměňovací návrh 57
ČL. 1 BOD 1

Čl. 2 odst. 1 bod 5 (směrnice 98/70/ES)

1. V článku 2 se do prvního odstavce 
doplňuje nový bod 5, který zní

vypouští se

„5. Arktickými nebo drsnými zimními 
podmínkami se rozumí průměrné zimní 
teploty, které jsou v období od října do 
dubna v dané oblasti nebo dotčeném 
členském státě nižší než průměr 
Společenství.“

Or. en

Odůvodnění

Vyjasnění navržené Evropskou komisí by uvolnilo stávající použití této odchylky, což by 
znamenalo riziko vyššího znečištění ovzduší a zhoršení kvality vzduchu. Komisí navržené 
vyjasnění takové uvolnění při použití odchylky nijak neodůvodňuje. Navržené vyjasnění by 
rovněž zbytečně bránilo používání biopaliv, neboť představuje silnou ekonomickou pobídku 
pro dodavatele paliv, aby zvolili benzin vyrobený z čistě fosilních zdrojů s využitím této 
odchylky namísto paliva smíseného s biopalivem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 58
ČL. 1 BOD 1

Čl. 2 odst. 1 bod 5 (směrnice 98/70/ES)
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„5. Arktickými nebo drsnými zimními
podmínkami se rozumí průměrné zimní
teploty, které jsou v období od října do 
dubna v dané oblasti nebo dotčeném 
členském státě nižší než průměr 
Společenství.“

„5. Nízkými letními teplotními podmínkami 
okolí se rozumí průměrné letní teploty, které 
jsou v období od května do září v dané 
oblasti nebo dotčeném členském státě nižší 
než průměr Společenství.“

Or. en

Odůvodnění

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 59
ČL. 1 BOD 1

Čl. 2 odst. 1 bod 5 (směrnice 98/70/ES)

„5. Arktickými nebo drsnými zimními 
podmínkami se rozumí průměrné zimní 
teploty, které jsou v období od října do 
dubna v dané oblasti nebo dotčeném 
členském státě nižší než průměr 
Společenství.“

„5. Arktickými nebo drsnými zimními 
podmínkami se rozumí průměrné zimní 
teploty, které jsou v období od října do 
dubna v dané oblasti nebo dotčeném 
členském státě o 2,5 °C nižší než průměr 
Společenství.“

Or. en

Odůvodnění

Definice v návrhu Komise je příliš široká. Při uplatnění této definice by do tohoto ustanovení 
směrnice spadalo velké množství států a oblastí. Například průměrná zimní teplota ve všech 
evropských hlavních městech je 4,9 °C. V sedmnácti z dvaceti sedmi členských států je 
průměrná teplota nižší než 4,9 °C. Dokonce i v Nizozemsku, kde obvykle není drsná zima. Je 
tedy nezbytné definici zúžit.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 60
ČL. 1 BOD 1A (nový)

Čl. 2 odst. 1 bod 5a (nový) (směrnice 98/70/ES)

1a. Do prvního odstavce článku 2 se 
doplňuje nový bod 5a, který zní:
5a. „Udržitelným biopalivem
a) výhradně biopaliva, která dosahují 
v porovnání s fosilními palivy snížení emisí 
skleníkových plynů o více než 50 %, a
b) výhradně biopaliva, u nichž je snížení 
emisí skleníkových plynů v celém 
palivovém cyklu v porovnání s fosilními 
palivy vyšší, než je rozdíl v profilu 
zadržování skleníkových plynů mezi 
jednotlivými biopalivy a alternativními 
přírodními „referenčními“ rostlinami 
(pastviny, les) v nadzemních a podzemních 
organických sloučeninách.“

Or. en

Odůvodnění

For combating climate change society should choose the best and most efficient way of 
reducing greenhouse gas emissions. All options should be taken into consideration. Not only 
biofuels should be compared to each other and ranked on their reduction performance, but 
also against a reference scenario in which the area planned to use for biofuels is grown with 
other crops like grass and trees. In a recent article in “New Scientist” (C.Brahic, 16-8-2007) 
several agricultural sources perform worse than a reference situation. In case that growing 
biofuel crop directly or indirectly leads to deforestation, the original forest should be the 
reference. Comparing biofuels with a reference prevents an inefficient way of using land. (See 
also AM on recital 6 (Blokland).

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 61
ČL. 1 BOD 1A (nový)

Čl. 2 odst. 1 bod 5a (nový) (směrnice 98/70/ES)



AM\688588CS.doc 25/73 PE396.443v01-00
Externí překlad

CS

1a. Do prvního odstavce článku 2 se 
doplňuje nový bod 5a, který zní:
„5a. „Profilem paliv z hlediska 
skleníkových plynů“ množství skleníkových 
plynů v palivu měřené v ekvivalentech CO2, 
k němuž se přičte množství ekvivalentů CO2
uvolněných při těžbě a výrobě, přepravě, 
distribuci a změnách využívání půdy.“

Or. en

Odůvodnění

Případné zohlednění jakéhokoli v budoucnu ověřeného používání technologie zachycování 
a skladování CO2, pokud by bylo povoleno, lze specifikovat v technických nařízeních 
v souladu s budoucím regulačním postupem spolurozhodování v této věci. U biomasy určené 
k používání jako palivo by v produkční fázi nemělo být povoleno odečítání žádného možného 
snížení vzniklého díky zachycování uhlíku.

Pozměňovací návrh, který předkládají Martin Callanan a Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 62
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. B)

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

(b) V odstavci 2 písm. c) se na konci věty 
doplňují slova „nebo příloze V“.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

(Justification Callanan)
Maintaining the CEN standardised EN228 gasoline holds significant advantages, for EU 
consumers, businesses, and the automotive industry, in terms of avoiding confusion at the 
pump, supply security, minimising costs, and ensuring that vehicles can be supplied with the 
same standard of fuel irrespective of where they are across the EU. The current limits should 
be increased commensurate with vehicle requirements/compatibility rather than allowing a 
proliferation of additional specifications. The proposed additional grade of petrol should be 
removed and the necessary changes made to the existing petrol specification. 

(Justification Florenz)
Article 3 (b) 14 relates to the creation of a new fuel grade defined in Annex V. It would be 
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better both for the environment and the promotion of biofuels if a single petrol grade was 
defined. The replacement of Annex III by Annex V with suitable labelling is considered to be 
the best way to accomplish this.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 63
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. BA) (nové)

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

ba) Do druhého odstavce se doplňuje 
písmeno ca), které zní:
ca) Členské státy zajistí, aby benzin 
uváděný na trh na jejich území splňoval 
specifikace stanovené v příloze III k datu 
zveřejnění normy vytvořené Evropským 
výborem pro normalizaci (CEN).

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení maximální povolené hodnoty obsahu ethanolu v benzinu z 5 na 10 % objemu vyžaduje 
změnu dalších parametrů ve specifikacích a normě EN 228, přičemž nejvýznamnější je mezní 
hodnota obsahu kyslíku, kterou je zapotřebí zvýšit na 3,7 % hmotnosti. To by umožnilo zvýšit 
mezní hodnoty u ethanolu a dalších kyslíkatých sloučenin ve specifikacích benzinu. Uvedené 
změny mohou mít vliv na účinnost motoru a emise, a tudíž bude zapotřebí znovu testovat 
motory s novým referenčním benzinem; z tohoto důvodu bude nezbytná celková revize normy 
EN 228 a v důsledku toho by neměly být nové specifikace uvedeny v platnost dříve, než bude 
norma EN 228 revidována.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 64
ČL. 1 BOD 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.“

vypouští se

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

Or. en

Odůvodnění

Bude-li palivo i nadále normováno Výborem pro evropskou normalizaci podle normy EN 228, 
má to značné výhody pro spotřebitele i podniky a rovněž automobilový průmysl v rámci EU, 
neboť se tak zamezí nejasnostem u čerpacích stanic, zajistí se bezpečnost dodávek, 
minimalizace nákladů i to, aby bylo možné do vozidel čerpat stejné normované palivo v rámci 
EU jako celku. Stávající mezní hodnoty by měly být zvýšeny přiměřeně 
požadavkům/kompatibilitě vozidel místo toho, aby byla umožněna řada dodatečných 
specifikací. Navržený další druh benzinu by měl být vyňat a současně by měly být provedeny 
nezbytné změny v platné specifikaci benzinu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 65
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“.“

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Čl. 3 odst. 3 se vztahuje na vytvoření nového druhu paliva definovaného v příloze V. Pro 
životní prostředí i pro podporu biopaliv by bylo lepší, aby byl definován jediný druh benzinu. 
Za nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, se považuje nahrazení přílohy III přílohou V spolu 
s vhodným označením.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 66
ČL. 1 BOD 2 PÍSM. C)
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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 vysokým 
obsahem kyslíkatých sloučenin“.

Or. en

Odůvodnění

Termín „biopalivo“ je zavádějící a může spotřebitele vést k tomu, aby si myslel, že daný druh 
paliva je šetrný k životnímu prostředí. V každém případě by název měl být „benzin s vysokým 
obsahem biopaliv“vyhrazen pro benzin, který skutečně obsahuje vysoké procento biopaliv. 
Benzin obsahující 0 až 5 % objemu ethanolu by proto měl být nazýván „benzin“ a druh 
benzinu, který umožňuje vyšší obsah kyslíku a až 10 % objemu ethanolu, by měl být nazýván 
„benzin s vysokým obsahem kyslíkatých sloučenin“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 67
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 s obsahem 
biopaliv“.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu vyjasnění situace pro spotřebitele by měl být název „benzin s vysokým obsahem 
biopaliv“vyhrazen pro benzin, který skutečně obsahuje vysoké procento biopaliv. Benzin 
obsahující 0 až 5 % objemu biopaliv by proto měl být nazýván „benzin s nízkým obsahem 
biopaliv“ a benzin obsahující více než 5 % objemu biopaliv by měl být nazýván „benzin 
s obsahem biopaliv“.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 68
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. C)

Čl. 4 odst. 5 (směrnice 98/70/ES)

„5. Členské státy zajistí, aby obsah síry 
v plynových olejích určených pro používání 
nesilničními pojízdnými stroji 
a zemědělskými a lesnickými traktory 
uváděnými na trh na jejich území po 
1. lednu 2008 byl menší než 1 000 mg/kg. 
Nejpozději do 31. prosince 2009 musí být 
maximálně přípustný obsah síry v plynových 
olejích pro nesilniční pojízdné stroje 
a zemědělské a lesnické traktory, s výjimkou
plavidel vnitrozemské plavby, 10 mg/kg.

„5. Členské státy zajistí, aby obsah síry 
v plynových olejích určených pro používání 
nesilničními pojízdnými stroji 
a zemědělskými a lesnickými traktory 
uváděnými na trh na jejich území po 
1. lednu 2008 byl menší než 1 000 mg/kg. 
Nejpozději do 31. prosince 2009 musí být 
maximálně přípustný obsah síry v plynových 
olejích pro nesilniční pojízdné stroje a 
zemědělské a lesnické traktory, včetně
plavidel vnitrozemské plavby, 10 mg/kg.

To nevylučuje stanovení dalších požadavků 
na snížení emisí z motorů plavidel.
Členské státy rovněž zajistí, aby plynové 
oleje určené pro používání nesilničními 
pojízdnými stroji a plavidly vnitrozemské 
plavby byly nejpozději do 31. prosince 2009 
sjednoceny s jakostí motorové nafty pro 
silniční vozidla specifikované v příloze IV.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby se snížil obsah síry v palivech pro nesilniční pojízdné stroje 
a zemědělské traktory a lesnické stroje. Tato paliva by měla splňovat veškeré specifikace 
používané pro silniční vozidla podle přílohy IV. Paliva určená pro plavidla vnitrozemské 
plavby by měla být sladěna na stejnou úroveň, přičemž není vyloučeno další snižování, pokud 
jde o technologii motorů plavidel.

Pozměňovací návrh, který předkládají Pilar Ayuso a Martin Callanan

Pozměňovací návrh 69
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. C)

Čl. 4 odst. 5 (směrnice 98/70/ES)
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„5. Členské státy zajistí, aby obsah síry 
v plynových olejích určených pro používání 
nesilničními pojízdnými stroji 
a zemědělskými a lesnickými traktory 
uváděnými na trh na jejich území po 
1. lednu 2008 byl menší než 1 000 mg/kg. 
Nejpozději do 31. prosince 2009 musí být 
maximálně přípustný obsah síry v plynových 
olejích pro nesilniční pojízdné stroje 
a zemědělské a lesnické traktory, s výjimkou 
plavidel vnitrozemské plavby, 10 mg/kg.

„5. Členské státy zajistí, aby obsah síry 
v plynových olejích určených pro používání 
nesilničními pojízdnými stroji 
a zemědělskými a lesnickými traktory 
uváděnými na trh na jejich území po 
1. lednu 2008 byl menší než 1 000 mg/kg. 
Nejpozději do 31. prosince 2009 musí být 
maximálně přípustný obsah síry v plynových 
olejích pro nesilniční pojízdné stroje 
a zemědělské a lesnické traktory, s výjimkou 
plavidel vnitrozemské plavby, 50 mg/kg.

Or. en

Odůvodnění

Budoucí normy pro emise z nesilničních pojízdných strojů (stupeň IIIB, v platnosti od 
31. prosince 2009) budou u motorů požadovat zavedení systémů upravujících výfukové plyny. 
Systémy upravující výfukové plyny určené ke snížení hladiny emisí primárních částic a NOx
jsou plně účinné při použití paliva s maximálním obsahem síry 50 mg/kg a nikoliv 10 mg/kg.

Obsah síry 50 mg/kg umožňuje přepravu motorové nafty pro nesilniční vozidla ve stejných 
cisternách jako topný plynový olej. Bylo by technicky i prakticky nepřiměřené stanovit obsah 
síry v palivech pro nesilniční vozidla 10 mg/kg.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 70
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. C)

Čl. 4 odst. 5 první pododstavec a (nový) (směrnice 98/70/ES)

Členské státy rovněž zajistí, aby nejpozději 
do 31. prosince 2009 plynové oleje určené 
pro používání nesilničními pojízdnými 
stroji a plavidly vnitrozemské plavby 
odpovídaly jakosti motorové nafty pro 
silniční vozidla podle přílohy IV a přílohy 
IVa (nové).

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby se snížil obsah síry v palivech pro nesilniční pojízdné stroje, 
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zemědělské traktory a lesnické stroje. Nepředkládá však žádné návrhy týkající se jiných 
znečišťujících látek, jako jsou polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU). Je nezbytné, aby 
paliva pro tato vozidla splňovala veškeré požadavky vztahující se na silniční vozidla, které 
jsou stanoveny v příloze IV a IVa.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes, Umberto Guidoni a Martin Callanan

Pozměňovací návrh 71
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. D)

Čl. 4 odst. 6 (směrnice 98/70/ES)

(d) Doplňuje se nový odstavec 6, který zní: vypouští se
„6. Nejpozději do 31. prosince 2009 členské 
státy zajistí, aby maximálně přípustný 
obsah síry v plynových olejích určených pro 
používání plavidly vnitrozemské plavby byl 
300 mg/kg. Členské státy zajistí, že 
nejpozději do 31. prosince 2011 bude tento 
obsah snížen na 10 mg/kg.“

Or. en

Odůvodnění

(Justification Claude Turmes and Umberto Guidoni)
Consistent with amendment by same authors to previous paragraph aligning fuels intended 
for inland waterway vessels to the specifications for fuels for non-road machinery and road 
vehicles, therefore introducing the 10 mg/kg requirement earlier.

 (Justification Martin Callanan)
It is premature and unjustified to lower sulphur content of fuels used by inland waterway 
vessels. To fully benefit, it is necessary to have vessels equipped with Exhaust Gas Treatment 
(EGT) technologies. In the absence of such a requirement, a lowering of sulphur content will 
lead to a net increase of CO2 emissions at refinery level in comparison to the relative 
insignificant contribution of SO2 emissions from inland shipping.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 72
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. D)

Čl. 4 odst. 6 (směrnice 98/70/ES)

„6. Nejpozději do 31. prosince 2009 členské „6. Nejpozději do 31. prosince 2009 členské 
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státy zajistí, aby maximálně přípustný 
obsah síry v plynových olejích určených pro 
používání plavidly vnitrozemské plavby byl 
300 mg/kg. Členské státy zajistí, že 
nejpozději do 31. prosince 2011 bude tento 
obsah snížen na 10 mg/kg.“

státy zajistí, aby plynové oleje určené pro 
používání plavidly vnitrozemské plavby 
splňovaly standardní specifikace stanovené 
v příloze VI a maximální povolený obsah 
síry byl 10 mg/kg.“

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise učinit paliva s nízkým obsahem síry dostupná pro vnitrozemský lodní trh ve 
dvou fázích – z 1000 ppm na 300 ppm od konce roku 2009 a následně na 10 ppm – nemá 
smysl z několika technických, ekonomických a environmentálních důvodů. Přechodné období 
pro plynové oleje s obsahem síry 300 ppm není technicky nezbytné, neboť 98 % v současnosti 
používaných motorů může bez jakýchkoli komplikací používat palivo s obsahem síry 10 ppm 
(EN 590). EU by proto měla snížit obsah síry v plynových olejích jednorázově na 10 ppm 
(norma jakosti EN 590).

Pozměňovací návrh, který předkládají Johannes Blokland a Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 73
ČL. 1 BOD 3 PÍSM. D)

Čl. 4 odst. 6 (směrnice 98/70/ES)

„6. Nejpozději do 31. prosince 2009 členské 
státy zajistí, aby maximálně přípustný obsah 
síry v plynových olejích určených pro 
používání plavidly vnitrozemské plavby byl 
300 mg/kg. Členské státy zajistí, že 
nejpozději do 31. prosince 2011 bude tento 
obsah snížen na 10 mg/kg.“

„6. Nejpozději do 31. prosince 2009 členské 
státy zajistí, aby maximálně přípustný obsah 
síry v plynových olejích určených pro 
používání plavidly vnitrozemské plavby byl 
10 mg/kg.“

Členské státy rovněž zajistí, aby nejpozději 
do 31. prosince 2009 plynové oleje určené 
pro používání nesilničními pojízdnými 
stroji a plavidly vnitrozemské plavby 
odpovídaly jakosti motorové nafty pro 
silniční vozidla podle přílohy IV a IVa.

Or. en
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Odůvodnění

Modern, clean ships' engines with advanced filtering techniques to combat air pollution are 
only compatible with fuels with a very low sulphur content. The Commission proposes 
reducing the sulphur content of fuels used in inland shipping in two stages. However, it would 
be better to accelerate the introduction of low-sulphur fuel and combine the two stages. The
extra CO2 emissions which would result from this at the refinery would be amply 
compensated by the more efficient engines, which emit less CO2. In addition, it is important 
that the fuels used in inland shipping should meet all the requirements which apply to road 
vehicles, as laid down in Annex IV and Annex IV bis.

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 74
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. B)

Čl. 6 odst. 1a (směrnice 98/70/ES)

„1a. Odchylně od přílohy III může členský 
stát přijmout opatření, která zajistí, aby na 
celém jeho území nebo ve zvláštních 
oblastech, ve kterých panují velice studené 
průměrné zimní teploty, byl povolen vyšší 
tlak par než tlak, který je stanoven jako 
maximální pro letní období podle poznámky 
pod čarou 5 v příloze III a poznámky pod 
čarou 4 v příloze V.“

„1a. Odchylně od přílohy III může členský 
stát přijmout opatření, která zajistí, aby na 
celém jeho území nebo ve zvláštních 
oblastech, ve kterých panují velice studené 
průměrné zimní teploty, byl povolen vyšší 
tlak par než tlak, který je stanoven jako 
maximální pro letní období podle poznámky 
pod čarou 5 v příloze III.“

Or. en

Odůvodnění

Článek 6 se vztahuje k vytvoření nového druhu paliva definovaného v příloze V. Pro životní 
prostředí i pro podporu biopaliv by bylo lepší, aby byl definován jediný druh benzinu. Za 
nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, se považuje nahrazení přílohy III přílohou V spolu 
s vhodným pojmenováním.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 75
ČL. 1 BOD 4 PÍSM. B)

Čl. 6 odst. 1a (směrnice 98/70/ES)

„1a. Odchylně od přílohy III může členský „1a. Odchylně od přílohy III může členský 
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stát přijmout opatření, která zajistí, aby na 
celém jeho území nebo ve zvláštních 
oblastech, ve kterých panují velice studené 
průměrné zimní teploty, byl povolen vyšší 
tlak par než tlak, který je stanoven jako 
maximální pro letní období podle poznámky
pod čarou 5 v příloze III a poznámky pod 
čarou 4 v příloze V.“

stát přijmout opatření, která zajistí, aby na 
celém jeho území nebo ve zvláštních 
oblastech, ve kterých panují nízké letní
teploty okolí, byl povolen vyšší tlak par než 
tlak, který je stanoven jako maximální pro 
letní období podle poznámky pod čarou 5 
v příloze III a poznámky pod čarou 4 
v příloze V.“

Or. en

Odůvodnění

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Pozměňovací návrh, který předkládají Anne Laperrouze, Martin Callanan a Johannes 
Blokland

Pozměňovací návrh 76
ČL. 1 BOD 5

Článek 7a (směrnice 98/70/ES)

„Článek 7a vypouští se
Snížení emisí skleníkových plynů

1. Ode dne 1. ledna 2009 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby sledovali 
emise skleníkových plynů z uvedených paliv 
během jejich životního cyklu a podávali 
o tom zprávy.
2. Ode dne 1. ledna 2011 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby snížili 
emise skleníkových plynů z uvedených 
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paliv. Emise by měly být každý kalendářní 
rok až do roku 2020 včetně snižovány 
o další 1 % ve srovnání s rokem 2010. 
Úroveň emisí skleníkových plynů během 
jejich životního cyklu na jednotku energie 
zaznamenaná v roce 2020 nepřesáhne 90 % 
úrovně zaznamenané v roce 2010.
3. Opatření nezbytná pro sledování, 
podávání zpráv a ověřování emisí 
skleníkových plynů během jejich životního 
cyklu, která se zakládají na přesné definici 
údajů pro výpočet těchto emisí s cílem 
dodržet povinnosti podle odstavců 1 a 2 
tohoto článku a jimiž mají být změněny jiné 
než podstatné prvky této směrnice, budou 
přijata v souladu s postupem stanoveným 
v čl. 11 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Třebaže je žádoucí, aby byl vytvořen mechanismus podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv používaných v silniční dopravě během jejich životního cyklu a sledování těchto
emisí, je nejprve nezbytné vytvořit konkrétní harmonizovanou metodiku pro účinný výpočet 
těchto emisí. Stanovení cílové úrovně pro emise skleníkových plynů ve výši 10 % je v tomto 
stadiu předčasné, neboť to má přímou souvislost s objemem a udržitelností biopaliv, jaká 
budou dostupná a podporovaná v rámci EU; tyto otázky zůstávají k dořešení v budoucích 
právních předpisech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 77
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 1 (směrnice 98/70/ES)

1. Ode dne 1. ledna 2009 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby sledovali 
emise skleníkových plynů z uvedených paliv 
během jejich životního cyklu a podávali 
o tom zprávy.

1. Ode dne 1. ledna 2015 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby sledovali 
emise skleníkových plynů z uvedených paliv 
během jejich životního cyklu a podávali 
o tom zprávy.
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Or. pl

Odůvodnění

Trh s palivy neustále roste, což znamená, že prioritou v zemích východní a střední Evropy je 
zabezpečení dodávek energie prostřednictvím zabezpečení dodávek paliv. Směrnice, která 
přispěje nejen k ochraně životního prostředí, ale rovněž a především k nezávislosti na 
východních dodavatelích, má proto zásadní význam.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 78
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 1 (směrnice 98/70/ES)

1. Ode dne 1. ledna 2009 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby sledovali 
emise skleníkových plynů z uvedených paliv 
během jejich životního cyklu a podávali 
o tom zprávy.

1. Ode dne 1. ledna 2009 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby sledovali 
emise skleníkových plynů z uvedených paliv 
během jejich životního cyklu a podávali 
o tom zprávy. Dodavatelé budou rovněž 
prokazovat splnění kritérií udržitelnosti ve 
všech fázích výrobního řetězce. Komise 
zveřejní veškeré informace, které od 
dodavatelů paliv obdrží.

Or. en

Odůvodnění

Kromě podávání zpráv o emisích skleníkových plynů během jejich životního cyklu budou 
dodavatelé paliv podávat zprávy a poskytovat důkazy rovněž o plnění evropských kritérií 
udržitelnosti stanovených v příloze VI B. Plnění kritérií udržitelnosti je velmi důležité 
vzhledem k řadě negativních vedlejších dopadů výroby biopaliv (odlesňování, sociální 
problémy atd.). Zveřejňování těchto informací přispěje k dodržování kritérií a zapojení 
zúčastněných subjektů do jejich prosazování.
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Pozměňovací návrh, který předkládají  Adriana Poli Bortone a Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 79
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 1 (směrnice 98/70/ES)

1. Ode dne 1. ledna 2009 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby sledovali 
emise skleníkových plynů z uvedených paliv 
během jejich životního cyklu a podávali 
o tom zprávy.

1. Rok od zveřejnění zprávy Komise 
stanovené v článku 9a budou členské státy 
požadovat po dodavatelích, kteří uvádějí na 
trh paliva pro silniční dopravu a nesilniční 
pojízdné stroje, aby sledovali emise 
skleníkových plynů z uvedených paliv 
během jejich životního cyklu a podávali 
o tom zprávy.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl dostatek času na vytvoření mechanismu podávání zpráv o emisích skleníkových plynů 
pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě během jejich životního cyklu a sledování 
emisí, je nejprve nezbytné vytvořit konkrétní harmonizovanou metodiku pro účinný výpočet 
těchto emisí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 80
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 1 (směrnice 98/70/ES)

1. Ode dne 1. ledna 2009 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby sledovali 
emise skleníkových plynů z uvedených paliv 
během jejich životního cyklu a podávali o 
tom zprávy.

1. Ode dne 1. ledna 2009 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva vyrobená z fosilních 
zdrojů pro silniční dopravu a nesilniční 
pojízdné stroje, aby sledovali emise 
skleníkových plynů na jednotku energie 
z uvedených paliv během jejich životního 
cyklu a podávali o tom zprávy.

Or. en

Odůvodnění

(Justification Lambert van Nistelrooij)



PE396.443v01-00 38/73 AM\688588CS.doc
Externí překlad

CS

Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions which 
it will be obliged to demonstrate in the forthcoming renewable energies Directive. Therefore I 
propose to limit this directive solely to fossil derived fuels.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 81
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 2 (směrnice 98/70/ES)

2. Ode dne 1. ledna 2011 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby snížili emise 
skleníkových plynů z uvedených paliv. 
Emise by měly být každý kalendářní rok až 
do roku 2020 včetně snižovány o další 1 %
ve srovnání s rokem 2010. Úroveň emisí 
skleníkových plynů během jejich životního 
cyklu na jednotku energie zaznamenaná 
v roce 2020 nepřesáhne 90 % úrovně 
zaznamenané v roce 2010.

2. Ode dne 1. ledna 2018 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby snížili emise 
skleníkových plynů z uvedených paliv. 
Emise by měly být každý kalendářní rok až 
do roku 2020 včetně snižovány o dalších
0,5 % ve srovnání s rokem 2018. Úroveň 
emisí skleníkových plynů během jejich 
životního cyklu na jednotku energie 
zaznamenaná v roce 2025 nepřesáhne 90 % 
úrovně zaznamenané v roce 2015.

Or. pl

Odůvodnění

Trh s palivy neustále roste, a to znamená, že prioritou ve státech střední a východní Evropy je 
zabezpečení dodávek energie prostřednictvím zabezpečení dodávek paliv. Směrnice, která 
přispěje nejenom k ochraně životního prostředí, ale rovněž, a to především, nezávislosti na 
východních dodavatelích, má proto zásadní význam.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Adriana Poli Bortone a Alessandro Foglietta

Pozměňovací návrh 82
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 2 (směrnice 98/70/ES)

2. Ode dne 1. ledna 2011 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby snížili emise 
skleníkových plynů z uvedených paliv. 
Emise by měly být každý kalendářní rok až 
do roku 2020 včetně snižovány o další 1 % 
ve srovnání s rokem 2010. Úroveň emisí 
skleníkových plynů během jejich životního 
cyklu na jednotku energie zaznamenaná 
v roce 2020 nepřesáhne 90 % úrovně 
zaznamenané v roce 2010.

2. Ode dne 1. ledna 2014 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu 
a nesilniční pojízdné stroje, aby snížili emise 
skleníkových plynů z uvedených paliv. 
Emise by měly být každý kalendářní rok až 
do roku 2023 včetně snižovány o další 1 % 
ve srovnání s rokem 2013. Úroveň emisí 
skleníkových plynů během jejich životního 
cyklu na jednotku energie zaznamenaná 
v roce 2023 nepřesáhne 90 % úrovně 
zaznamenané v roce 2013.

Or. en

Odůvodnění

Aby byl dostatek času na vytvoření mechanismu podávání zpráv o emisích skleníkových plynů 
pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě během jejich životního cyklu a sledování 
emisí, je nejprve nezbytné vytvořit konkrétní harmonizovanou metodiku pro účinný výpočet 
těchto emisí.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 83
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 2 (směrnice 98/70/ES)

2. Ode dne 1. ledna 2011 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva pro silniční dopravu a 
nesilniční pojízdné stroje, aby snížili emise 
skleníkových plynů z uvedených paliv. 
Emise by měly být každý kalendářní rok až 
do roku 2020 včetně snižovány o další 1 % 
ve srovnání s rokem 2010. Úroveň emisí 
skleníkových plynů během jejich životního 
cyklu na jednotku energie zaznamenaná v 
roce 2020 nepřesáhne 90 % úrovně 

2. Ode dne 1. ledna 2011 budou členské 
státy požadovat po dodavatelích, kteří 
uvádějí na trh paliva vyrobená z fosilních 
zdrojů pro silniční dopravu a nesilniční 
pojízdné stroje, aby snížili emise 
skleníkových plynů z uvedených paliv. 
Emise by měly být každé dva kalendářní
roky až do roku 2020 včetně snižovány 
o další 1 % ve srovnání s rokem 2010. 
Úroveň emisí skleníkových plynů během 
jejich životního cyklu na jednotku energie 
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zaznamenané v roce 2010. zaznamenaná v roce 2020 nepřesáhne 90 % 
úrovně zaznamenané v roce 2010.

Or. en

Odůvodnění

(Justification Lambert van Nistelrooij)
Existing European biofuel production achieves reductions in greenhouse gas emissions, 
which it will be obliged to demonstrate in the forthcoming Renewable Energy Directive. 
However, life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve even higher 
reductions. Consequently, the inclusion of biofuels in this measure would drive the European 
fuel market to import all biofuels. This would result in a significant loss of energy security, 
food security, jobs and socio-economic development in Europe, as well as raising major 
concerns over the environmental and social sustainability of the imported produce.

(Justification Pilar Ayuso)
Existing European biofuel production achieves demonstrable reductions in greenhouse gas 
emissions. Life-cycle analyses suggest that imported biofuel can achieve higher reduction. 
The inclusion of biofuels would drive the European fuel market to import all biofuels. This 
would result in a loss of energy and food security, jobs and socio-economic development in 
Europe. It would stop industry R&D investment necessary for second-generation European 
biofuels that are expected to be able to match both the greenhouse gas emissions reductions 
and production costs of imported biofuel.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 84
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 2a (nový) (směrnice 98/70/ES)

2a. Dodavatelé paliv musí zajišťovat 
alespoň polovinu snížení mimo 
rafinerii/těžbu prostřednictvím nefosilních 
složek v motorové naftě.

Or. en

Odůvodnění

Na trhu EU je nedostatek motorové nafty. Bude-li se nepřiměřeně vyrovnávat prostřednictvím 
nefosilních palivových směsí, bude se ještě více paliv dovážet. Velký nárůst dovozu ethanolu 
z Jižní Ameriky, který povede k dalšímu nárůstu vývozu benzinu z EU do Severní Ameriky 
a jihovýchodní Asie, by se neměl podporovat. Právní předpisy by měly směřovat 
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k zabezpečení investic nezbytných pro nahrazení motorové nafty její alternativou s největším 
potenciálem pro snížení emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 85
ČL. 1 BOD 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.“

Or. en

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrhy k bodu odůvodnění 15 a 16 téhož autora.

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 26. září 2006 o tematické strategii 
o znečišťování ovzduší vyzval Komisi, aby od roku 2010 do roku 2020 snížila úroveň 
ozonotvorných těkavých organických sloučenin o 55 %. Zvýšení emisí těkavých organických 
sloučenin, k němuž by došlo v důsledku používání odchylky týkající se ethanolu, není 
v souladu s postojem Evropského parlamentu a není ani odůvodnitelné. Existují jiné způsoby 
mísení biopaliv s tradičními palivy, které nezpůsobují zvýšení tlaku par. Výjimka pro ethanol 
je proto neodůvodnitelná, a měla by být tudíž vypuštěna.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 86
ČL. 1 BOD 5

Článek 7b (směrnice 98/70/ES)

Opatření týkající se podrobných údajů 
o mísení ethanolu do benzinu, a zejména 
tlaku par podle přílohy VI a případných 

Opatření týkající se podrobných údajů 
o mísení ethanolu do benzinu, a zejména 
tlaku par podle přílohy VI a případných 
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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.“

alternativ, a rovněž nezbytné změny dalších 
parametrů těkavosti stanovených v normě 
EN 228, 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.“

Or. en

Odůvodnění

Směrnice 2003/30/ES uznává, že platné specifikace paliv jsou překážkou pro biopaliva.

Směrnice 2003/17/ES zaznamenává týž problém a požaduje, aby Evropská komise: „zvážila 
potřebu podpory zavádění alternativních paliv, včetně biopaliv, a rovněž potřebu změn 
dalších parametrů ve specifikacích paliv, a to pro tradiční i alternativní paliva, například 
změny maximálních mezních hodnot pro těkavost u benzinu obsažených v této směrnici, které 
jsou potřebné pro jejich použití u směsí bioehtanolu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 87
ČL. 1 BOD 5

Článek 7ba (nový) (směrnice 98/70/ES)

Článek 7ba
Kritéria udržitelnosti pro biopaliva

1. Pouze ta biopaliva, která splňují kritéria 
udržitelnosti výroby po celou dobu 
životního cyklu, stanovená v příloze VIb, 
budou považována za biopaliva přispívající 
k cíli článku 7a.
2. Členské státy přijmou dvoustranné 
a mnohostranné dohody mezi 
Společenstvím a třetími zeměmi jako doklad 
toho, že byly splněny podmínky uvedené 
v příloze VIb.
3. Členské státy přijmou potvrzení 
o dodržení dobrovolných mezinárodních 
programů, jež zavádí normy udržitelné 
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výroby zemědělských či lesnických výrobků, 
jako doklad toho, že byly splněny podmínky 
uvedené v příloze VIb, za předpokladu, že 
bylo potvrzeno, že tyto programy splňují 
náležitá kritéria spolehlivosti, 
transparentnosti a nezávislé kontroly 
prováděné třetí stranou. Seznam programů, 
které tato kritéria splňují, bude zveřejněn 
a pravidelně aktualizován.
Kritéria udržitelnosti uvedená v příloze VIb 
1 se přijmou regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 11 odst. 2; tato kritéria 
tvoří minimální soubor kritérií, který lze 
dále rozšířit v souvislosti s přezkumem 
směrnice 2003/30/ES.

Or. en

Odůvodnění

Produkce biomasy může vést k vážným problémům v oblasti biologické rozmanitosti a 
k sociálním problémům. Revidovaná směrnice o jakosti paliv podporuje produkci biomasy 
s relativně nízkým obsahem skleníkových plynů, avšak kromě toho je třeba brát v úvahu 
kritéria biologické rozmanitosti a sociální kritéria. Je důležité, aby Parlament k těmto 
kritériím vypracoval pokyny a toto rozhodnutí neponechal na postupu projednávání ve 
výborech. Tato kritéria tvoří základ, jejž lze rozšířit v souvislosti s přezkumem směrnice 
o biopalivech, který se uskuteční v roce 2008. Je nezbytné mít k dispozici jeden soubor kritérií 
udržitelnosti, který se použije ve veškerých příslušných právních předpisech.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 88
ČL. 1 BOD 5

Článek 7ba (nový) (směrnice 98/70/ES)

Článek 7ba
Kritéria udržitelnosti pro paliva

1. Pouze ta biopaliva, která splňují kritéria 
udržitelnosti výroby a kritéria pro profil 
paliv z hlediska skleníkových plynů po 
celou dobu jejich životního cyklu, která 
jsou stanovena v příloze VIb, budou 
považována za biopaliva přispívající 
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k souladu s článkem 7a.
2. Členské státy mohou přijmout 
dvoustranné a mnohostranné dohody mezi 
Společenstvím a třetími zeměmi, 
zkontrolované a ověřené třetí stranou, jako 
doklad toho, že byly splněny podmínky 
uvedené v příloze VIb.
3. Členské státy mohou přijmout potvrzení 
o dodržení dobrovolných mezinárodních 
programů, jež zavádí normy udržitelné 
výroby zemědělských či lesnických výrobků, 
jako doklad toho, že byly splněny příslušné 
podmínky uvedené v příloze VIb, za 
předpokladu, že bylo potvrzeno, že tyto 
programy splňují náležitá kritéria 
spolehlivosti, transparentnosti a nezávislé 
kontroly prováděné třetí stranou. Seznam 
programů, které tato kritéria splňují, bude 
zveřejněn a pravidelně aktualizován.
Kritéria udržitelnosti uvedená v příloze VIb 
se přijmou regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Generální ředitelství Komise pro životní prostředí musí mít mandát k navrhování závazných 
kritérií udržitelnosti pro paliva. Přeprava paliv / výroba výchozích látek může vést k vážným 
negativním dopadům v oblasti biologické rozmanitosti a k sociálním problémům. Tento návrh 
podporuje účinnost, pokud jde o obsah skleníkových plynů, vedle toho je však třeba brát 
v úvahu další environmentální a sociální kritéria. Kritéria udržitelnosti nelze ponechávat na 
budoucích právních předpisech, rámec pro stanovení podrobných kritérií v rámci 
regulatorního postupu s kontrolou ze strany EP stanoveného v čl. 11 odst. 2 by měla 
poskytovat tato směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládají Andres Tarand a Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 89
ČL. 1 BOD 5

Článek 7ba (nový) (směrnice 98/70/ES)

Článek 7ba
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Biopaliva, která dosahují alespoň mezní 
hodnoty stanovené v souladu s indexem 
udržitelnosti uvedeným v příloze VI C 
budou automaticky uvolněna do volného 
oběhu v rámci jednotného trhu k datu 
vstupu této směrnice v platnost. Ode dne 
1. ledna 2020 bude prodej veškerých 
biopaliv, která nedosahují alespoň mezní 
hodnoty, na jednotném trhu zakázán.

Or. en

Odůvodnění

Navržený index udržitelnosti a konečné termíny provedení by měly být pro výrobce a dovozce 
paliv jasné.

Pozměňovací návrh, který předkládají Pilar Ayuso, John Bowis, Vittorio Prodi a Adriana Poli 
Bortone

Pozměňovací návrh 90
ČL. 1 BOD 6

Článek 8a (nový) (směrnice 98/70/ES)

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

V návaznosti na stávající práci společného 
výzkumného střediska (SVS) 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 mají vliv na účinné fungování 
technologií snižujících znečištění.

Or. en

Odůvodnění

Evropská komise požádala společné výzkumné středisko, aby posoudilo dopady kovových 
aditiv na katalyzátory a emise, přičemž tato práce stále trvá. Komise a Společné výzkumné 
středisko by měly pokračovat za účelem vytvoření tohoto zkušebního protokolu a zohlednit 
dostupné údaje o kovových aditivech. Jakmile budou kovová aditiva posouzena, bude mít 
Komise vědecké odůvodnění k určení toho, která kovová aditiva mají případně vliv na účinné 
fungování technologií snižování znečištění, a to po řádné konzultaci s Evropským 
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parlamentem prostřednictvím postupu spolurozhodování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 91
ČL. 1 BOD 7

Čl. 9 druhý pododstavec písm. a) (směrnice 98/70/ES)

a) používání biopaliv v rámci této směrnice 
a používání a rozvoj automobilové 
technologie, s ohledem na cíl dosažení 
minimálně 10% používání biopaliv 
v palivech používaných v silniční dopravě 
do roku 2020, který byl stanoven ve 
strategickém přezkumu energetiky 
vypracovaném Komisí*, a na cíl 
dekarbonizace paliv používaných v silniční 
dopravě;

a) cíl dekarbonizace paliv používaných 
v silniční dopravě a používání biopaliv 
v dosahování tohoto cíle. Negativní přímé 
či nepřímé vlivy výroby biopaliv na životní 
prostředí, na chráněná území a na sociální 
podmínky a ceny potravin, bude Komise 
sledovat ve všech producentských zemích 
a v případě zjištění negativních vlivů 
podnikne kroky k tomu, aby takovým 
vlivům zabránila.

Or. en

Odůvodnění

Monitoring progress of decarbonising transport fuel is important to be able to interfere if 
necessary. For biofuels a ‘Health Check’ is necessary given the many uncertainties around 
this product. Given the many potential negative effects the outcome of the Health Check 
should be used to revise the policy of biofuels fully if necessary. The recent OECD-report also 
raises serious questions on the policy of stimulating biofuels.

One of the most important check points is to assess if purchasing power of fuel buyers will 
push food buyers from the market in developing countries, and to assess if deforestation due 
to biofuels, whether directly or indirectly, has come to a halt after this Directive came into 
force. This assessment should be done in cooperation with FAO/UNEP.

Pozměňovací návrh, který předkládají Adriana Poli Bortone, Alessandro Foglietta, Anne 
Laperrouze a Martin Callanan

Pozměňovací návrh 92
ČL. 1 BOD 7a (nový)

Článek 9a (nový) (směrnice 98/70/ES)

7a. Vkládá se nový článek 9a, který zní:



AM\688588CS.doc 47/73 PE396.443v01-00
Externí překlad

CS

„Článek 9a
Přezkum

S cílem přispět k cílům EU týkajícím se 
snižování emisí skleníkových plynů 
a k vytvoření mechanismu podávání zpráv 
o skleníkových plynech pocházejících 
z paliv používaných v silniční dopravě 
během jejich životního cyklu a sledování 
emisí Komise nejpozději do 31. prosince 
2010:
1. vypracuje zprávu o možných 
mechanismech snižování pro Evropský 
parlament a Radu. Komise se ve zprávě 
zaměří zejména na tyto oblasti:
a) vytvoření příslušné metodiky pro odhad 
emisí skleníkových plynů z paliv 
používaných v silniční dopravě během 
jejich životního cyklu;
b) vyjasnění vztahu veškerých mechanismů 
snižování k systému obchodování s emisemi 
EU a závazkům členských států 
vyplývajícím z Kjótského protokolu;
c) přezkum proveditelnosti 
a harmonogramu dosažení postupných 
konkrétních cílových úrovní snižování 
emisí skleníkových plynů;
d) posouzení hospodářských a sociálních 
dopadů a dopadu na konkurenceschopnost 
těchto cílových úrovní.
2. Na základě této zprávy Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě návrhy na 
změnu této směrnice v souladu 
s ustanoveními směrnice 2003/30/ES 
a následnými právními předpisy.“

Or. en

Odůvodnění

(Justification Adriana Poli Bortone and Alessandro Foglietta)
To ensure coherence, consistency and feasibility of EU climate and energy policies.

(Justification Anne Laperrouze+ Martin Callanan (identical))
Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
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greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 93
ČL. 1 BOD 7A (nový)

Článek 9a (nový) (směrnice 98/70/ES)

7a. Vkládá se nový článek 9a, který zní::
„Článek 9a

Přezkum
S cílem přispět k cílům EU týkajícím se 
snižování emisí skleníkových plynů 
a k vytvoření mechanismu podávání zpráv 
o skleníkových plynech pocházejících 
z paliv používaných v silniční dopravě 
během jejich životního cyklu a sledování 
emisí Komise nejpozději do 31. prosince 
2010:
1. vypracuje zprávu o možných 
mechanismech snižování pro Evropský 
parlament a Radu. Komise se ve zprávě 
zaměří zejména na tyto oblasti:
a) vytvoření příslušné metodiky pro odhad 
emisí skleníkových plynů z paliv 
používaných v silniční dopravě během 
jejich životního cyklu;
b) vyjasnění vztahu veškerých mechanismů 
snižování k systémům obchodování 
s emisemi EU a závazkům členských států 
vyplývajícím z Kjótského protokolu;
c) přezkum proveditelnosti 
a harmonogramu dosažení postupných 
konkrétních cílových úrovní snižování 
emisí skleníkových plynů;
d) posouzení hospodářských a sociálních 
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dopadů a dopadu na konkurenceschopnost 
těchto cílových úrovní.
2. Na základě této zprávy předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě návrhy na 
změnu této směrnice v souladu 
s ustanoveními směrnice 2003/30/ES 
a následnými právními předpisy.“

Or. en

Odůvodnění

Although it is desirable to establish a reporting and monitoring mechanism of life-cycle 
greenhouse gas emissions from road fuels, it is first necessary to develop a harmonised and 
concrete methodology for effectively calculating these emissions. Fixing a 10% greenhouse 
gas emissions target at this stage is premature because this has direct implications on the 
volume and sustainability of biofuels that will be available and promoted in the EU – issues 
yet to be discussed and addressed in upcoming legislation. To ensure coherence, consistency 
and feasibility of EU climate and energy policies, the Commission should propose to review 
the Directive once it has conducted all the necessary pre-conditions listed above.

Pozměňovací návrh, který předkládá Pilar Ayuso

Pozměňovací návrh 94
ČL. 1 BOD 7A (nový)

Článek 9a (nový) (směrnice 98/70/ES)

7a. Vkládá se nový článek 9a, který zní:
„Článek 9a

Přezkum
S cílem přispět k cílům EU týkajícím se 
snižování emisí skleníkových plynů 
a k vytvoření mechanismu podávání zpráv 
o skleníkových plynech pocházejících 
z paliv používaných v silniční dopravě 
během jejich životního cyklu a podávání 
zpráv Komise nejpozději do 31. prosince 
2010:
1. vypracuje zprávu o možných 
mechanismech snižování pro Evropský 
parlament a Radu. Komise se ve zprávě 
zaměří zejména na tyto oblasti:
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a) vytvoření příslušné metodiky pro odhad 
emisí skleníkových plynů z paliv 
používaných v silniční dopravě během 
jejich životního cyklu;
b) přezkum proveditelnosti 
a harmonogramu dosažení postupných 
konkrétních cílových úrovní snižování 
emisí skleníkových plynů;
2. Na základě této zprávy předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě návrhy na 
změnu této směrnice v souladu 
s ustanoveními směrnice 2003/30/ES 
a následnými právními předpisy.“

Or. en

Odůvodnění

Třebaže je žádoucí, aby byl vytvořen mechanismus podávání zpráv a sledování emisí 
skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční dopravě během jejich 
životního cyklu, je nejprve nezbytné vytvořit harmonizovanou a konkrétní metodiku pro účinný 
výpočet těchto emisí. Stanovení cílové hodnoty pro emise skleníkových plynů ve výši 10 % je 
v tomto stadiu předčasné, neboť tato skutečnost má přímou souvislost s objemem 
a udržitelností biopaliv, jaká budou dostupná a podporovaná v rámci EU; uvedenou otázku je 
třeba ještě diskutovat a je třeba se jí zabývat v budoucích právních předpisech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 95
ČL. 1 BOD 12 BOD –1A (nový)

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

Text v poznámce pod čarou 4 se nahrazuje 
tímto:
„Arktická nebo drsná zima“ s „nízkými 
letními teplotami okolí“.

Or. en

Odůvodnění

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
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vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 96
ČL. 1 BOD 12

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

12. 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.“

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament ve svém usnesení ze dne 26. září 2006 o tematické strategii 
o znečišťování ovzduší vyzval Komisi, aby snížila od roku 2010 do roku 2020 úroveň 
ozonotvorných těkavých organických sloučenin o 55 %. Zvýšení emisí těkavých organických 
sloučenin, k němuž by došlo v důsledku používání odchylky týkající se ethanolu, není 
v souladu s postojem Evropského parlamentu, a není ani odůvodnitelné. Existují jiné způsoby 
mísení biopaliv s tradičními palivy, kterými se nezvyšuje tlak par. Výjimka pro ethanol je 
proto neodůvodnitelná, a měla by být tudíž vypuštěna.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 97
ČL. 1 BOD 12

Příloha III poznámka pod čarou 5 (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 

Text v poznámce pod čarou 5 se nahrazuje
tímto: „V členských státech s arktickými 
nebo drsnými zimními podmínkami se 
stanoví maximální tlak ve výši 66,0 kPa. 
Obsahuje-li palivo ethanol, může maximální 
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v tabulce přílohy VI.“ povolený tlak benzinových par v letním 
období překročit 56 kPa o 4 kPa (viz příloha 
VI), pokud je splněn požadavek alespoň 
3 % objemu ethanolu.“

Or. en

Odůvodnění

Mísení ethanolu může vést ke zvýšení tlaku par. Je nezbytné zajistit, aby tento právní předpis 
nevedl ke zvýšení maximální povolené hodnoty pro tlak par.

Navržená odchylka by vedla ke zvýšení tlaku par až na 68 kPa a ke zhoršení kvality ovzduší. 
Z toho důvodu musí být celková maximální odchylka tlaku par snížena na 56 kPa. Kromě toho 
může být povolena odchylka v maximální výši 4 kPa. Díky tomuto přístupu nepřesáhne 
maximální tlak par ani s povolenou odchylkou 60 kPa a znečištění ovzduší se nebude 
zvětšovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 98
ČL. 1 BOD 12

Příloha III poznámka pod čarou 5 (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 v letním 
období překročit 56 kPa a ode dne 1. ledna 
2013 může překročit 52 kPa o množství 
uvedené v tabulce přílohy VI.“

Or. fr

Odůvodnění

Aby bylo možné snížit emise těkavých organických sloučenin, je nezbytné, aby byly sníženy 
maximální mezní hodnoty pro tlak par u standardních druhů benzinu. Toto snížení se 
uskuteční ve dvou fázích, aby se hospodářské subjekty mohly novým omezením přizpůsobit.

 Tlak par by měl být při navrženém zvýšení tudíž nejvýše 64 kPa do roku 2012 a 60 kPa ode 
dne 1. ledna 2013; tímto způsobem lze předcházet zhoršení kvality ovzduší v důsledku vyšších 
emisí těkavých organických sloučenin.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 99
ČL. 1 BOD 12

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

Text v poznámce pod čarou 5 se nahrazuje 
tímto:
„Arktická nebo drsná zima“ s „nízkými 
letními teplotami okolí“.

Or. en

Odůvodnění

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 100
ČL. 1 BOD 12 PRVNÍ PODODSTAVEC A (nový)

Příloha III poznámka pod čarou 7a (nová) (směrnice 98/70/ES)

Vkládá se nová poznámka pod čarou 7a, 
která zní:
„7a) V souladu s čl. 1 odst. 2 nabude tato 
mezní hodnota platnosti datem zveřejnění 
normy vytvořené Výborem pro evropskou 
normalizaci (CEN).“

Or. en

Odůvodnění

Bude-li palivo i nadále normováno Výborem pro evropskou normalizaci podle normy EN 228, 
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má to značné výhody pro spotřebitele i podniky a rovněž automobilový průmysl v rámci EU, 
a to pokud jde o zamezení zmatkům v čerpací stanici, bezpečnost dodávek, minimalizaci 
nákladů a zajištění toho, aby bylo možné do vozidel čerpat stejné normované palivo v rámci 
EU jako celku. Stávající mezní hodnoty by měly být zvýšeny přiměřeně 
požadavkům/kompatibilitě vozidel spíše, než aby byla umožněna řada dodatečných 
specifikací. Navržený další druh benzinu by měl být vyňat a současně by měly být provedeny 
nezbytné změny v platné specifikaci benzinu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 101
ČL. 1 BOD 12 PRVNÍ PODODSTAVEC A (nový)

Příloha III poznámka pod čarou 7b (nová) (směrnice 98/70/ES)

Vkládá se nová poznámka pod čarou 7a, 
která zní:
„7b) V souladu s čl. 1 odst. 2 nabudou tyto 
mezní hodnoty platnosti datem zveřejnění 
normy vytvořené Výborem pro evropskou 
normalizaci.“

Or. en

Odůvodnění

Bude-li palivo i nadále normováno Výborem pro evropskou normalizaci podle normy EN 228, 
má to značné výhody pro spotřebitele i podniky a rovněž automobilový průmysl v rámci EU, 
a to pokud jde o zamezení zmatkům v čerpací stanici, bezpečnost dodávek, minimalizaci 
nákladů a rovněž zajištění toho, aby bylo možné do vozidel čerpat stejné normované palivo 
v rámci EU jako celku. Stávající mezní hodnoty by měly být zvýšeny přiměřeně 
požadavkům/kompatibilitě vozidel spíše, než aby byla umožněna řada dodatečných 
specifikací. Navržený další druh benzinu by měl být vyňat a současně by měly být provedeny 
nezbytné změny v platné specifikaci benzinu.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 102
ČL. 1 BOD 13 PÍSM. A)

Příloha IV tabulka (směrnice 98/70/ES)

(a) v řádku pro „Polycyklické aromatické 
uhlovodíky“ se položka ve sloupci 

(a) v řádku pro „Polycyklické aromatické 
uhlovodíky“ se položka ve sloupci
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„Maximum“nahrazuje položkou „8“. „Maximum“nahrazuje položkou „3“.

Or. en

Odůvodnění

Polycyklické aromatické uhlovodíky vážně poškozují kvalitu ovzduší tím, že do něj uvolňují 
částice a rovněž oxidy dusíku. Polycyklické aromatické uhlovodíky jsou karcinogenní 
a způsobují vážné zdravotní problémy. Ve Švédsku existuje od roku 1991 motorová nafta třídy 
prostředí I, která obsahuje méně než 1 % polycyklických aromatických uhlovodíků. Z toho 
vyplývá, že je možné a proveditelné mnohem větší snížení polycyklických aromatických 
uhlovodíků. Současná průměrná hodnota v EU činí 3 až 4 %; maximální výše 3 % je dobrým 
začátkem k tomu, aby se dodavatelé mohli přizpůsobit.

Pozměňovací návrh, který předkládají Lambert van Nistelrooij a Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 103
ČL. 1 BOD 13A (nový)

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

13a. Vkládá se nová příloha IVa, která zní:

„Standardní specifikace pro plynové oleje určené pro používaní vnitrozemskými plavidly
EN-590:2004(B5) (10 mg/kg)

Parametr Jednotky Mezní hodnota

Cetanové číslo min. 51,0
Cetanový index min. 46,0
Hustota při 15 °C kg/m³ 845
Polyaromatické 
uhlovodíky

% (m/m) max. 8

Obsah síry mg/kg max. 10,0
Bod vzplanutí °C nad 55
Zbytek uhlíku (při 10% 
destilačním zbytku)

% (m/m) max. 0,30

Obsah popela % (m/m) max. 0,01
Obsah vody mg/kg max. 200
Částice mg/kg max. 24
Koroze proužku mědi 
(3 hod. při 50 °C)

ohodnocení třída 1

Stabilita vůči oxidaci g/m³ max. 25
Mazivost (wsd 1,4) při μm max. 460
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60 °C
Viskozita při 40 °C mm2/s 2,00–4,50
Destilace
% (v/v) provedená při 
250 °C
% (v/v) provedená při 
350 °C
95% provedená při

% (v/v)
% (v/v)
°C

<65
min. 85
max. 360 

Bod zákalu
letní období
zimní období

°C max. 0 
max. –15

Bod ucpání filtru za 
studena
letní období
zimní období

°C max. –11
max. –24

Vzhled čirý
Obsah methylesterů 
mastných kyselin*

% v/v max. 5

* Vyšší obsah methylesterů mastných kyselin zvyšuje 
spotřebu paliva a vyžaduje zvýšenou disciplinu při 
údržbě (prevence zanesení palivového systému, 
tvorby usazenin a koroze). Může rovněž způsobit 
problémy v palubním topném systému (bezpečnostní 
aspekt).“

Or. en

Odůvodnění

(Justification Lambert van Nistelrooij)
The current annex IV gives no specifications for the Fatty Acid Methyl Esther (FAME) 
content. However, higher FAME content increases fuel consumption & requires additional 
maintenance discipline (prevent fuel system fouling, deposit formation and corrosion). It also 
might cause problems for on board heating systems (safety issue). Annex IVa therefore 
proposes a max. 5 % for FAME.

(Justification Johannes Blokland)
Recent research shows that a high amount of bioblend (more than 5%) in fuel increases fuel 
consumption and requires additional maintenance discipline (prevent fuel system fouling, 
deposit formation and corrosion). It also might cause problems for on board heating systems 
(safety issue). As long as the EN 590 grade remains unchanged, there is no possibility to 
blend a higher amount of biofuel than 5%. But in the case the grade will be reviewed (as 
happened about 5 years ago), this could be harmful for the inland waterway vessels. 
Therefore this new Annex is added to ensure the 5% maximum of bioblend.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 104
PŘÍLOHA

Příloha V podnadpis (směrnice 98/70/ES)

Druh: Benzin s vysokým obsahem biopaliv Druh: Benzin s vysokým obsahem 
kyslíkatých sloučenin

Or. en

Odůvodnění

Příloha V obsahuje ustanovení, která se použijí pro benzin obsahující 0 až 10 % ethanolu. Je 
zavádějící nazývat takovýto benzin „benzin s vysokým obsahem biopaliv“. Spotřebitelé by 
mohli být zmateni pojmem „biopaliva“ a považovat tento benzin za šetrný k životnímu 
prostředí. Technicky správné označení pro paliva obsahující 5 až 10 % ethanolu je „benzin 
s vysokým obsahem kyslíkatých sloučenin“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 105
PŘÍLOHA

Příloha V podnadpis (směrnice 98/70/ES)

Druh: Benzin s vysokým obsahem biopaliv Druh: Benzin s obsahem biopaliv

Or. en

Odůvodnění

Příloha V obsahuje ustanovení, která se použijí pro benzin obsahující minimálně 5 % obj. 
biopaliv. Je zavádějící nazývat benzin, který obsahuje takový podíl biopaliv, „benzin 
s vysokým obsahem biopaliv“. Tento název by měl být vyhrazen pro benzin obsahující 
podstatně větší množství biopaliv. Název „benzin s obsahem biopaliv“ je vhodnější.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 106
PŘÍLOHA

Příloha V tabulka šestý řádek (minimální mezní hodnota) (směrnice 98/70/ES)
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Obsah kyslíku Obsah kyslíku

2,7 % v/v min.(5a)

(5a) Minimální požadavek zanikne, jakmile 
bude stažen z trhu druh nazvaný „Benzin“.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné odlišovat druh paliva s vysokým obsahem kyslíkatých sloučenin a běžný benzin, 
neboť u starších vozidel není možné použít palivo s obsahem ethanolu vyšším než 5 % objemu. 
Bude-li v budoucnu stažen běžný druh benzinu z trhu, zanikne rovněž minimální požadavek.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gintaras Didžiokas

Pozměňovací návrh 107
PŘÍLOHA

Příloha V tabulka šestý řádek (maximální mezní hodnota) (směrnice 98/70/ES)

Obsah kyslíku % m/m 3,7 Obsah kyslíku % m/m 4,0

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné, aby byla mezní hodnota pro obsah kyslíku dostatečně vysoká, čímž se zajistí, že 
do benzinu bude moci být přimíseno 10 % ethanolu v celém rozsahu povolené hustoty. Bude-li 
mít základní benzin, do něhož je mísen ethanol, hustotu od 720 do 747 kg/m3, nebude 10 % 
ethanolu v souladu s navrženou mezní hodnotou 3,7 % hmotnosti. Již před více než deseti lety 
schválila vláda USA celkový obsah kyslíku u benzinu E10 (10 % ethanolu) ve výši do 4 % 
hmotnosti. To by stačilo k tomu, aby mohlo být v celém rozsahu jejich povolené hustoty do 
benzinů přimíseno 10 % ethanolu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 108
PŘÍLOHA

Příloha V tabulka sedmý řádek (maximální mezní hodnota) (směrnice 98/70/ES)
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ethanol (mohou být potřebné stabilizátory) 
% v/v 10

ethanol (mohou být potřebné stabilizátory) 
% v/v 5 až 10

Or. en

Odůvodnění

Je lepší mít jednu kategorii pro paliva s obsahem 0 až 5 % obj. ethanolu a druhou kategorii 
pro paliva obsahující 5 až 10 % obj. ethanolu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 109
PŘÍLOHA

Příloha V poznámka pod čarou 3 (směrnice 98/70/ES)

3) Letní období začíná nejpozději 1. května 
a nekončí dříve než 30. září. V případě 
členských států s arktickými nebo drsnými 
zimními podmínkami začíná letní období 
nejpozději 1. června a nekončí dříve než 
31. srpna.

3) Letní období začíná nejpozději 1. května 
a nekončí dříve než 30. září. V případě 
členských států s nízkými letními teplotními
podmínkami začíná letní období nejpozději 
1. června a nekončí dříve než 31. srpna.

Or. en

Odůvodnění

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 110
PŘÍLOHA

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

Or. en

Odůvodnění

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and article1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Pozměňovací návrh, který předkládá Martin Callanan

Pozměňovací návrh 111
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 60 kPa o množství uvedené 
v tabulce přílohy VI.

4) V případě členských států s nízkými
letními teplotními podmínkami nesmí 
maximální tlak par překročit 70 kPa. 
Obsahuje-li palivo ethanol, může maximální 
tlak benzinových par v letním období 
překročit příslušný limit tlaku par v letním 
období 60 kPa nebo 70 kPa o množství 
uvedené v tabulce přílohy VI.

Or. en

Odůvodnění

The Fuels Quality Directive 98/70/EC (modified by 2003/17/EC) accepted the need for a 
higher vapour pressure (70kPa) and a shorter summer period in Northern Europe to ensure 
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vehicle operability (cold-start) and to minimise the possibility of static ignition causing fires 
during vehicle refuelling at the start and end of the summer period in colder countries such as 
Scandinavia and the parts of the UK. The higher summer vapour pressure limit (70 kPa) also 
recognised that evaporative VOC emissions in Northern Europe would be reduced by the 
lower ambient summer temperatures so that environmental performance would be in line with 
the rest of Europe.

Pozměňovací návrh, který předkládá Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 112
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 60 kPa 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 v letním období 
překročit 56 kPa o množství uvedené 
v tabulce přílohy VI a ode dne 1. ledna 2013 
může překročit 52 kPa o množství uvedené 
v tabulce přílohy VI.

Or. fr

Odůvodnění

Tlak par by tedy po navrženém rozšíření měl být nejvýše 64 kPa do roku 2012 a 60 kPa ode 
dne 1. ledna 2013, čímž bude možné předcházet zhoršování kvality ovzduší v důsledku zvýšení 
emisí těkavých kyslíkatých sloučenin.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 113
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 

4) V případě členských států s arktickými 
nebo drsnými zimními podmínkami nesmí
maximální tlak par překročit 66 kPa. 
Obsahuje-li palivo ethanol, může maximální 
tlak benzinových par v letním období 
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překročit 60 kPa o množství uvedené 
v tabulce přílohy VI.

překročit 56 kPa o množství uvedené 
v tabulce přílohy VI.

Or. en

Odůvodnění

Mísení ethanolu může vést ke zvýšení tlaku par. Je nezbytné zajistit, aby tento právní předpis 
nevedl ke zvýšení maximální povolené hodnoty pro tlak par. Maximální tlak par za arktických 
a drsných zimních podmínek by měl být z tohoto důvodu a vzhledem k maximálnímu tlaku par 
v letním období snížen ze 70 na 66 kPa.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 114
PŘÍLOHA

Příloha VI (směrnice 98/70/ES)

ODCHYLKA TLAKU PAR POVOLENÁ 
PRO BENZIN S OBSAHEM 

ETHANOLU

vypouští se

Obsah ethanolu 
(%v/v)

Povolená 
odchylka tlaku 
par (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Povolená odchylka tlaku par pro střední 
obsah ethanolu mezi hodnotami 
uvedenými v tabulce se určuje přímou 
lineární extrapolací mezi obsahem 
ethanolu bezprostředně nad 
a bezprostředně pod střední hodnotou.
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Or. en

Odůvodnění

Follows amendments on recital 15 and 16 and articles 1 point 5 (Article 7 b (Directive 
98/70/EC) and 1 point 8 (Article 11 (Directive 98/70/EC) by the same author.

In its resolution on the Thematic Strategy on air pollution of 26 September 2006 the 
European Parliament called upon the Commission to reduce the ozone-forming volatile 
organic compounds (VOC) with 55% between 2010 and 2020. An increase of VOC emissions, 
which would the result if an ethanol waiver is applied, is neither in line with the position of 
the European Parliament nor justified. There are other ways of blending biofuels with 
conventional fuels that don’t lead to increased vapour pressure. An exemption for ethanol is 
therefore unjustified and should be deleted.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 115
PŘÍLOHA

Příloha VI (směrnice 98/70/ES)

ODCHYLKA TLAKU PAR POVOLENÁ 
PRO BENZIN S OBSAHEM 

ETHANOLU

ODCHYLKA TLAKU PAR POVOLENÁ 
PRO BENZIN S OBSAHEM 

ETHANOLU

Obsah ethanolu 
(%v/v)

Povolená 
odchylka tlaku 
par (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76

Odchylka 4 kPa bude přípustná pouze za 
podmínky příměsi ethanolu s procentním 
podílem alespoň 3% v/v.

Povolená odchylka tlaku par pro střední 
obsah ethanolu mezi hodnotami 
uvedenými v tabulce se určuje přímou 
lineární extrapolací mezi obsahem 
ethanolu bezprostředně nad 
a bezprostředně pod střední hodnotou.
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Or. en

Odůvodnění

Navržená odchylka týkající se ethanolu by vedla ke zvýšení tlaku par až na 68 kPa a ke 
zhoršení kvality ovzduší v důsledku zvýšených emisí těkavých organických sloučenin. Z toho 
důvodu musí být celková maximální odchylka tlaku par snížena na 56 kPa, aby nedocházelo 
ke zhoršování kvality ovzduší. Kromě toho může být povolena odchylka v maximální výši 
4 kPa, pokud jsou přimísena alespoň 3 objemová procenta ethanolu. Díky tomuto přístupu 
nepřesáhne maximální tlak par ani s povolenou odchylkou 60 kPa a znečištění ovzduší se 
nebude zvyšovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Horst Schnellhardt

Pozměňovací návrh 116
PŘÍLOHA

Příloha VI (směrnice 98/70/ES)

ODCHYLKA TLAKU PAR POVOLENÁ 
PRO BENZIN S OBSAHEM 

ETHANOLU

ODCHYLKA TLAKU PAR POVOLENÁ 
PRO BENZIN S OBSAHEM BIOPALIV

Obsah ethanolu 
(%v/v)

Povolená 
odchylka tlaku 
par (kPa)

0 0
1 3,65
2 5,95
3 7,20
4 7,80
5 8,0
6 8,0
7 7,94
8 7,88
9 7,82
10 7,76
Povolená odchylka tlaku par pro střední 
obsah ethanolu mezi hodnotami 
uvedenými v tabulce se určuje přímou 
lineární extrapolací mezi obsahem 
ethanolu bezprostředně nad 
a bezprostředně pod střední hodnotou.

Odchylka 8 kPa bude povolena, pouze 
pokud je do benzinu doplněno 3 až 10 % 
biopaliv.
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Or. de

Odůvodnění

Nebylo by možné sledovat dodržování navržených odchylek. Aby bylo možné mísit benzin 
s ethanolem či jinými biopalivy, měla by být jako orientační hodnota brána maximální 
odchylka, jaká se objevuje v praxi.

Pozměňovací návrh, který předkládají Claude Turmes a Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 117
PŘÍLOHA

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

PŘÍLOHA VIA
ZPŮSOB MĚŘENÍ EMISÍ 
SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZE VŠECH 
PALIV BĚHEM JEJICH ŽIVOTNÍHO 
CYKLU
1. Při podávání zpráv o emisích 
skleníkových plynů ze všech paliv během 
jejich životního cyklu budou zohledněny 
následující faktory:
a) těžba/výroba surovin, včetně:
– způsobu, jakým byly vytěženy, měřeno 
nebo odhadováno na místo těžby,
– množství energie použité během těžby, 
včetně spalování plynů, úniku a jiných 
způsobů využití energie spojených se 
zpracováním,
– dopadu změn v přímém a nepřímém 
využívání půdy (včetně potlačení 
zemědělské činnosti),
– množství energie využité při výrobě 
a použití agrochemických látek na jednotku 
energie,
– dopadu na obsah uhlíku v povrchové 
půdě a emise vztahující se k zemědělským 
postupům, zejména používání hnojiv,
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– působení vedlejších produktů,
– použití paliva pro výrobní stroje na 
jednotku,
b) přeprava a distribuce, včetně:
– přepravy od zdroje do prvního místa 
rafinace/převozu na základě průměrných 
ekvivalentů CO2 na jednotku energie,
– počtu kilometrů na přepravu od zdroje do 
místa rafinace/převozu,
– počtu kilometrů na přepravu z místa 
rafinace převozu do místa prodeje na 
základě průměrných ekvivalentů CO2 na 
jednotku energie,
c) přeměna/rafinace, včetně:
– množství energie využité při 
přeměně/rafinaci na jednotku energie,
– množství ekvivalentů CO2 uvolněných na 
jednotku energie,
d) konečný produkt:
– obsah uhlíku na jednotku energie.
2. Komise případně vytvoří standardní 
hodnoty na místo těžby nebo na složku 
nefosilního paliva týkající se specifických 
součástí posouzení paliva v celém jeho 
životním cyklu („od zdroje po kolo“). Tyto 
standardní hodnoty budou umírněné, 
pokud jde o posouzení snížení emisí 
skleníkových plynů, a za základ jim budou 
sloužit emise z procesů, které jsou 
významně vyšší než průměrné emise. 
Dodavatelé paliv se od této hodnoty mohou 
odchýlit k lepším výsledkům, pokud jsou 
schopni prokázat, že jejich produkt má ve 
srovnání se standardními hodnotami nižší 
emise skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

V kritériích udržitelnosti by měly být stanoveny základní požadavky týkající se paliv, zatímco 
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tato příloha by se měla týkat pouze kritérií zohledňování skleníkových plynů. Povolené 
standardní hodnoty by měly být umírněné a měly by představovat významně horší než 
průměrné hodnoty emisí skleníkových plynů ve všech palivech a stupních s cílem poskytnout 
stimul dodavatelům paliv, aby se „přidali“ a poskytovali informace nezbytné k tomu, aby bylo 
zohledněno používání paliv s výhodnějším koeficientem.

Pozměňovací návrh, který předkládá Lambert van Nistelrooij

Pozměňovací návrh 118
PŘÍLOHA

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

PŘÍLOHA VIA
ZPŮSOB MĚŘENÍ EMISÍ 
SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ ZE VŠECH 
PALIV VYROBENÝCH Z FOSILNÍCH 
ZDROJŮ BĚHEM JEJICH ŽIVOTNÍHO 
CYKLU
1. Při podávání zpráv o emisích 
skleníkových plynů ze všech paliv 
vyrobených z fosilních zdrojů během jejich 
životního cyklu budou zohledněny 
následující faktory:
a) těžba/výroba surovin, včetně:
– způsobu, jakým byly vytěženy, měřeno 
nebo odhadováno na místo těžby,
– odhadu množství energie použité během 
těžby, včetně spalování plynů, úniku 
a jiných způsobů využití energie spojených 
se zpracováním,
– dopadu změn ve využívání půdy, včetně 
potlačení zemědělské činnosti,
– množství energie využité při výrobě 
a použití agrochemických látek na jednotku 
energie,
– působení vedlejších produktů,
– použití paliva pro výrobní stroje na 
jednotku,
b) přeprava a distribuce, včetně:
– přepravy od zdroje do prvního místa 
rafinace/převozu na základě průměrných 
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ekvivalentů CO2 na jednotku energie,
– počtu kilometrů na přepravu od zdroje do 
místa rafinace/převozu,
– počtu kilometrů na přepravu z místa 
rafinace převozu do místa prodeje na 
základě průměrných ekvivalentů CO2 na 
jednotku energie,
c) přeměna/rafinace, včetně:
– množství energie využité při 
přeměně/rafinaci na jednotku energie,
– množství ekvivalentů CO2 uvolněných na 
jednotku energie,
d) konečný produkt:
– obsah uhlíku na jednotku energie.
2. Do 1. ledna 2011 budou stanoveny 
základní normy pro paliva na základě emisí 
skleníkových plynů během životního cyklu 
paliv měřeno podle odstavce 1 této přílohy. 
Tyto normy budou založeny na výsledcích 
měření u dodavatele paliv s nejlepším 
celkovým profilem nebo na průměru tří 
nejlepších dodavatelů. Případně lze 
rozlišovat mezi lehkou a těžkou tradiční 
ropou.
3. Od 1. ledna 2011 by mohlo být snížení 
ekvivalentů CO2 uvedené v čl. 7a odst. 2 
založeno na standardních hodnotách pro 
místo těžby nebo na stanoveném obsahu 
ekvivalentů CO2 na bázi měření v průběhu 
celého palivového cyklu („od zdroje po 
kolo“). Dodavatelé paliv se od této hodnoty 
mohou odchýlit k lepším výsledkům, pokud 
jsou schopni prokázat, že jejich produkt má 
ve srovnání se standardními hodnotami 
nižší emise skleníkových plynů.

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů z biopaliv budou a musí být řešeny ve směrnici o obnovitelných 
zdrojích energie, zatímco tato směrnice se zabývá palivy vyrobenými z fosilních zdrojů. 
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V prosinci předloží Komise návrh směrnice o obnovitelných zdrojích, který bude rovněž 
obsahovat analýzu nástroje pro výpočet profilu z hlediska skleníkových plynů z biopaliv 
během jejich životního cyklu. Existence dvou směrnic vztahujících se ke kritériím udržitelnosti 
by vedla k právním zmatkům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Claude Turmes

Pozměňovací návrh 119
PŘÍLOHA

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

PŘÍLOHA VIB
KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI PRO 
PALIVA
Kritéria udržitelnosti budou založena na 
systému, v němž lze vysledovat zdroj 
výchozího produktu paliva a všechny 
společnosti ve výrobním řetězci udržitelné 
biomasy jsou certifikovány.
Cílem těchto kritérií je mimo jiné zajistit:
– zamezení veškerým významným 
negativním vlivům na biologickou 
rozmanitost, a zejména tomu, aby výroba 
výchozího produktu nebo těžba probíhala 
v blízkosti hodnotných přírodních oblastí či 
oblastí chráněných státem, pokud nejsou 
tvořeny odpadními toky či zbytky lesů,
– zamezení veškerému odlesňování nebo 
čisté ztrátě jiných zásobáren uhlíku (jako 
např. mokřin nebo trvalých travních 
porostů), a to nadzemních i podzemních, 
vlivem výroby výchozího produktu pro 
paliva,
– dodržování mezinárodních úmluv 
a nařízení, zejména příslušných norem 
MOP a OSN, pokud jde o ochranu 
místního obyvatelstva,
– zamezení významnému negativnímu vlivu 
na vodní zdroje,
– zamezení negativnímu působení na 
kvalitu ovzduší, vody a půdy vlivem těžby 
nebo výroby výchozího produktu pro paliva,
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– povinnost pravidelně informovat 
o sociálních dopadech výroby výchozích 
produktů pro biopaliva, zejména na ceny 
potravin, s cílem prokázat, že nedochází 
k negativním vlivům, zejména na 
potravinovou bezpečnost,
– prohlášení o souhlasu ze strany zástupce 
místního společenství/obyvatelstva,
– přístup veřejnosti k informacím 
a možnosti zapojit se,
– povinnost pravidelně informovat s cílem 
zajistit, aby nedošlo k významnému 
negativnímu dopadu změn v nepřímém 
využívání půdy, včetně potlačení 
zemědělské činnosti,
– dosažení alespoň 60% přímého snížení 
emisí skleníkových plynů z nefosilních 
paliv vyrobených z biomasy ve srovnání 
s fosilními palivy;

Or. en

Odůvodnění

Veškerá paliva prodávaná na trhu EU by měla být v souladu s kritérii udržitelnosti. Pokud 
mají být paliva vyrobená z biomasy významným prostředkem dosahování souladu podle 
tohoto právního předpisu, je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost tomu, aby v souvislosti 
s tímto právním předpisem nebyly vyvolány škodlivé vlivy na životní prostředí a klima. Tato 
kritéria by měla zaručit, aby nedošlo mimo jiné k významným negativním dopadům na 
biologickou rozmanitost, zdroje vody, kvalitu ovzduší, vody a půdy či potravinovou 
bezpečnost.

Pozměňovací návrh, který předkládá Umberto Guidoni

Pozměňovací návrh 120
PŘÍLOHA

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

PŘÍLOHA VIB
KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI PRO 
PALIVA
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Kritéria udržitelnosti budou založena na 
systému, v němž lze vysledovat zdroj 
výchozího produktu paliva a všechny 
společnosti ve výrobním řetězci udržitelné 
biomasy jsou certifikovány.
Cílem těchto kritérií je mimo jiné zajistit:
– zamezení veškerým významným 
negativním vlivům na biologickou 
rozmanitost, a zejména tomu, aby výroba 
výchozího produktu nebo těžba probíhala 
v blízkosti hodnotných přírodních oblastí či 
oblastí chráněných státem, pokud nejsou 
tvořeny odpadními toky či zbytky lesů,
– zamezení veškerému odlesňování nebo 
čisté ztrátě jiných zásobáren uhlíku (jako 
např. mokřin nebo trvalých travních 
porostů), a to nadzemních i podzemních, 
vlivem výroby výchozího produktu pro 
paliva,
– dodržování mezinárodních úmluv 
a nařízení, zejména příslušných norem 
MOP a OSN, pokud jde o ochranu 
místního obyvatelstva,
– zamezení významnému negativnímu vlivu 
na vodní zdroje,
– zamezení negativnímu působení na 
kvalitu ovzduší, vody a půdy vlivem těžby 
nebo výroby výchozího produktu pro paliva,
– povinnost pravidelně informovat 
o sociálních dopadech výroby výchozích 
produktů pro biopaliva, zejména na ceny 
potravin, s cílem prokázat, že nedochází 
k negativním vlivům, zejména na 
potravinovou bezpečnost,
– prohlášení o souhlasu ze strany zástupce 
místního společenství/obyvatelstva,
– přístup veřejnosti k informacím 
a možnosti zapojit se,
– povinnost pravidelně informovat s cílem 
zajistit, aby nedošlo k významnému 
negativnímu dopadu změn v nepřímém 
využívání půdy, včetně potlačení 
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zemědělské činnosti,
– podstatné snížení emisí skleníkových 
plynů z nefosilních paliv vyrobených 
z biomasy ve srovnání s fosilními palivy;

Or. en

Odůvodnění

Veškerá paliva prodávaná na trhu EU by měla být v souladu s kritérii udržitelnosti. Pokud 
mají být paliva vyrobená z biomasy významným prostředkem pro dosahování souladu podle 
tohoto právního předpisu, je zapotřebí věnovat zvláštní pozornost tomu, aby v souvislosti 
s tímto právním předpisem nebyly vyvolány škodlivé vlivy na životní prostředí a klima. Tato 
kritéria by měla zaručit, aby nedošlo mimo jiné k významným negativním dopadům na 
biologickou rozmanitost, zdroje vody, kvalitu ovzduší, vody a půdy či potravinovou 
bezpečnost.

Pozměňovací návrh, který předkládají Andres Tarand a Anders Wijkman

Pozměňovací návrh 121
PŘÍLOHA

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

INDEX UDRŽITELNOSTI A MEZNÍ 
HODNOTA PRO VÝROBU A POUŽITÍ 
BIOPALIV
Podle ustanovení příloh VIa a VIb budou 
všechna biopaliva pro veškeré motory nebo 
jiné technologie pro přeměnu energie 
(např. palivové buňky) posouzena 
a certifikována v souladu s jednotným, 
společným a z vědeckého hlediska bohatým 
indexem udržitelnosti, který stanoví mezní 
hodnotu podle čl. 7ba odst. 4, jež se bude 
rovnat alespoň 50% snížení emisí 
skleníkových plynů a 100% zvýšení 
energetické účinnosti ve srovnání 
s benzinem Eurosuper 95 v běžném 
spalovacím motoru; pokud je biomasa 
vyráběna z plodin vypěstovaných na orné 
půdě, bude index rovněž zahrnovat 
minimální výnos biomasy na hektar ve výši 
5 t ekvivalentu oleje a maximální vstupy 



AM\688588CS.doc 73/73 PE396.443v01-00
Externí překlad

CS

chemických látek a zavlažování na hektar.
Metodika a přesná formulace indexu 
udržitelnosti se přijmou regulatorním 
postupem s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Je užitečné, aby Evropský parlament stanovil některé pokyny týkající se metodiky, dříve než 
bude zahájena diskuse prostřednictvím projednávání ve výborech.
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