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Pozměňovací návrh 69
Peter Liese

Návrh směrnice
Právní východisko 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 a článek 95 této smlouvy, 

s ohledem na Smlouvu o založení 
Evropského společenství, a zejména na 
čl. 175 odst. 1 a článek 95 této smlouvy ve 
vztahu k čl. 12 odst. 6 a článkům 15, 16 
a 17,

Or. en

Pozměňovací návrh 70
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jak uvedla Komise ve svém 
pracovním dokumentu SEK(2008)57, lze 
režimy podpory vyloučit z úsilí členských 
států o podporu opatření na ochranu 
životního prostředí. Vzhledem k tomu, že 
energie a klima jsou úzce propojené 
otázky, měly by členské státy poskytnout 
pobídky pro investice do druhů energie 
šetrných k životnímu prostředí, které 
nepřispívají k dalším emisím skleníkových 
plynů. Členské státy by měly, jakožto 
součást tohoto úsilí a pro zajištění 
celkových cílů členských států, přijmout 
opatření k zajištění toho, aby se zdroji 
energie, které nepřipívají k dalším emisím 
oxidu uhličitého, nebylo zacházeno 
nevýhodněji,

Or. sv
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Odůvodnění

Jak ukazuje pracovní dokument o podpoře elektrické energie z obnovitelných zdrojů energie, 
SEK(2008)0057, hrají finanční pobídky významnou úlohu při hledání řešení politiky v oblasti 
klimatu. Vzhledem k tomu, že energie a klima jsou úzce propojené otázky, měly by být členské 
státy v zájmu splnění cílů Kjótského protokolu a snížení těchto emisí povzbuzeny investováním 
do výroby energie, která nepřispívá k dalším emisím skleníkových plynů. Z pohledu klimatu je 
přímo nevýhodné mít režimy státní podpory, které poskytují méně výhodné zacházení výrobě 
zdrojů, jež nepřispívají dalším emisím skleníkových plynu. Narušující druhy státní podpory by 
mohly bránit rozvoji budoucího udržitelného režimu výběrem řešení, která jsou zvláště 
výhodná, pokud jde o snižování emisí oxidu uhličitého.

Pozměňovací návrh 71
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zejména zvýšené užívání biopaliv 
v dopravě je jedním z nejúčinnějších 
nástrojů, jak může Společenství snížit svou 
závislost na dovážené ropě – kde je 
problém bezpečnosti zásobování energií 
nejvíce akutní – a ovlivnit trh s pohonnými 
hmotami pro dopravu.

(2) Kromě zlepšení v oblasti energetické 
účinnosti je zvýšené užívání energie 
z biomasy a dalších obnovitelných zdrojů 
v odvětví dopravy jedním z nejúčinnějších 
nástrojů, jak může Společenství snížit svou 
závislost na dovážené ropě – kde je 
problém bezpečnosti zásobování energií 
nejvíce akutní – a vést odvětví udržitelnou 
cestou.

Or. en

Pozměňovací návrh 72
Matthias Groote

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Zejména zvýšené užívání biopaliv
v dopravě je jedním z nejúčinnějších 
nástrojů, jak může Společenství snížit svou 
závislost na dovážené ropě – kde je 
problém bezpečnosti zásobování energií 
nejvíce akutní – a ovlivnit trh s pohonnými 

(2) Zejména zvýšené užívání 
obnovitelných energií v dopravě je jedním 
z nejúčinnějších nástrojů, jak může 
Společenství snížit svou závislost na 
dovážené ropě v odvětví dopravy – kde je 
problém bezpečnosti zásobování energií 
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hmotami pro dopravu. nejvíce akutní – a ovlivnit trh s pohonnými 
hmotami pro dopravu.

Or. de

Odůvodnění

Závislost na ropě v odvětví dopravy nelze řešit pouze využíváním biopaliv. Využívání vodíku 
nebo elektřiny vyrobené z energie z obnovitelných zdrojů je nutno také započítat do cíle 10 % 
energie z obnovitelných zdrojů v odvětví dopravy do roku 2020. V zájmu jasnosti je zde nutné 
hovořit o cíli obnovitelné energie v odvětví dopravy.

Pozměňovací návrh 73
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20 % podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie. 

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20 % podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie. Zatímco argumenty 
podporující cíl 20% podílu energie 
z obnovitelných zdrojů zesílily, 10% cíl 
obnovitelné energie v dopravě musí být 
pozorně sledován a pravidelně 
přezkoumáván.

Or. en
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Pozměňovací návrh 74
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20 % podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie.

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že dosažitelnými cíli je cíl 20 % 
podílu energie z obnovitelných zdrojů a cíl 
10 % obnovitelné energie v dopravě,
pokud dojde k novým inovacím 
a k technologickému průlomu a pokud 
budou vyřešeny otázky udržitelnosti 
a bude nastaven realistický časový rámec;
případné povinné cíle, by měl 
podnikatelskému prostředí poskytnout 
dlouhodobou stabilitu, kterou potřebuje 
k racionálnímu investičnímu rozhodování 
v odvětví obnovitelné energie.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů je naléhavě nutné, avšak musíme 
zabránit uspěchanému stanovení povinných cílů, které nelze v daném časovém rámci 
udržitelně splnit.

Pozměňovací návrh 75
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli
je cíl 20 % podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že dosažitelným cílem je cíl 20 % 
podílu energie z obnovitelných zdrojů a že 
rámec, který zahrnuje povinné cíle, by měl 
podnikatelskému prostředí poskytnout 
dlouhodobou stabilitu, kterou potřebuje pro 
dosažení hospodářství založeného na 
obnovitelné energii.
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obnovitelné energie. 

Or. en

Odůvodnění

Plán pro obnovitelné zdroje energie vypracovaný Komisí byl posouzen Radou a členskými 
státy. Je nutné, aby to Komise při navrhování takového bodu odůvodnění zohlednila. Tento 
pozměňovací návrh to vyjasňuje.

Pozměňovací návrh 76
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že vhodnými a dosažitelnými cíli 
je cíl 20 % podílu energie z obnovitelných 
zdrojů a cíl 10 % obnovitelné energie 
v dopravě a že rámec, který zahrnuje 
povinné cíle, by měl podnikatelskému 
prostředí poskytnout dlouhodobou 
stabilitu, kterou potřebuje k racionálnímu 
investičnímu rozhodování v odvětví 
obnovitelné energie. 

(4) Plán pro obnovitelné zdroje energie 
prokázal, že cíl 20 % podílu energie 
z obnovitelných zdrojů v rámci, který 
zahrnuje povinné cíle, by měl 
podnikatelskému prostředí poskytnout 
dlouhodobou stabilitu, kterou potřebuje 
k racionálnímu investičnímu rozhodování 
v odvětví obnovitelné energie.

Or. it

Odůvodnění

Cíl 20 % pro obnovitelné zdroje energie, ve spojení s účinnými úsporami energie ve všech 
odvětvích, je důvěryhodný a dosažitelný, zatímco povinný cíl 10 % pro odvětví dopravy je 
sporný, zejména pokud se vztahuje pouze na biopaliva.
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Pozměňovací návrh 77
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy by měly zejména 
usilovat o diverzifikaci své skladby 
obnovitelné energie v odvětví dopravy. 
Proto by 20 % z celkového cíle 10 % 
obnovitelné energie v odvětví dopravy 
mělo být dosaženo jinými obnovitelnými 
zdroji, než je biomasa. 

Or. en

Odůvodnění

Je důležité zdůrazňovat a propagovat skutečnost, že 10% cíle pro dopravu lze dosáhnout 
všemi formami obnovitelné energie, nikoli pouze biomasou. 

Pozměňovací návrh 78
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 znovu potvrdilo závazek 
Společenství rozvíjet obnovitelné energie 
po roce 2010 v celém Společenství. 
Schválilo povinný cíl 20% podílu 
obnovitelné energie na celkové spotřebě 
energie ve Společenství do roku 2020 
a povinný minimální cíl, jenž má být 
dosažen všemi členskými státy, 10% 
podílu biopaliv na celkové spotřebě 
benzinu a nafty v dopravě, přičemž tento 
cíl má být zaveden nákladově efektivním 
způsobem.Uvedlo, že závazná povaha 
tohoto cíle je podmíněna udržitelností 
výroby, dostupností biopaliv druhé 
generace na trhu a odpovídající změnou 

(5) Zasedání Evropské rady v Bruselu 
v březnu 2007 znovu potvrdilo závazek 
Společenství rozvíjet obnovitelné energie 
po roce 2010 v celém Společenství. 
Schválilo povinný cíl 20% podílu 
obnovitelné energie na celkové spotřebě 
energie ve Společenství do roku 2020 
a povinný minimální cíl, jenž má být 
dosažen všemi členskými státy, 10% 
podílu biopaliv na celkové spotřebě 
benzinu a nafty v dopravě, přičemž tento 
cíl má být zaveden nákladově efektivním 
způsobem.Uvedlo, že závazná povaha 
tohoto cíle je podmíněna udržitelností 
výroby, dostupností biopaliv druhé 
generace na trhu a odpovídající změnou 
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směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 
benzinu a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS, aby 
umožňovala patřičnou míru přimíchávání. 

směrnice Evropského parlamentu a Rady 
98/70/ES ze dne 13. října 1998 o jakosti 
benzinu a motorové nafty a o změně 
směrnice Rady 93/12/EHS, aby 
umožňovala patřičnou míru přimíchávání.
Od té doby, kdy se zdá uvedení a zásadní 
rozšíření tzv. biopaliv druhé generace, na 
trh před rokem 2020 pravděpodobnější, je 
zřejmé riziko, že biopaliva první generace 
úplně ovládnou trh a tento vývoj povede 
k nezamýšleným důsledkům týkajícím se 
potravinové bezpečnosti, biodiverzity, 
odlesňování atd. Proto je nutné zavést 
přísná kritéria udržitelnosti a mělo by být 
zdůrazněno, že podstatná část 10% cíle 
pro odvětví dopravy by měla být splněna 
prostřednictvím jiných obnovitelných 
zdrojů energie, než jsou biopaliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 79
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení k 
zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 80
Riitta Myller

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení k 
zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu.

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Avšak 
povinný cíl 10 % pro energii 
z obnovitelných zdrojů v dopravě by měl 
být neustále posuzován na základě 
kritérií, která jsou vědecky ověřitelná 
a ekologicky, sociálně a hospodářsky 
udržitelná.

Or. fi

Pozměňovací návrh 81
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení k 
zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu.

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Velké 
množství neznámých v oblasti 
obnovitelných zdrojů energie a výroby 
biopaliv vyžaduje nicméně opatrnější 
přístup, než je přístup zde navržený. 
Závazné cíle 20 % a 10 % by proto měly 
být znovu zváženy.

Or. en

Odůvodnění

Navazuje na pozměňovací návrh 4 zpravodaje. Zvýšení celkového podílu energie 
z obnovitelných zdrojů je naléhavě nutné, avšak musíme zabránit uspěchanému stanovení 
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povinných cílů, které nelze v daném časovém rámci udržitelně splnit.

Pozměňovací návrh 82
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům. Není proto 
vhodné, aby se odkládalo rozhodnutí 
o tom, zda cíl je závazný, do doby, než se 
bude konat další zasedání. V prohlášení k 
zápisu Rady ze dne 15. února 2007 proto 
Komise uvedla, že se nedomnívala, že 
závazná povaha cíle by měla být odložena 
do doby, než budou biopaliva druhé 
generace dostupná na trhu. 

(6) Hlavním účelem závazných cílů je 
poskytnout jistotu investorům a povzbudit 
trvalý rozvoj technologií, které vyrábějí 
energii ze všech druhů obnovitelných 
zdrojů. Není proto vhodné, aby se 
odkládalo rozhodnutí o tom, zda cíl je 
závazný, do doby, než se bude konat další 
zasedání. V prohlášení k zápisu Rady ze 
dne 15. února 2007 proto Komise uvedla, 
že se nedomnívala, že závazná povaha cíle 
by měla být odložena do doby, než budou 
biopaliva druhé generace dostupná na trhu.

Or. en

Pozměňovací návrh 83
Matthias Groote

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Evropský parlament ve svém usnesení 
o pracovním plánu pro obnovitelné zdroje 
energie v Evropě vyzval Komisi, aby 
předložila do konce roku 2007 návrh 
právního rámce pro obnovitelnou energii 
s odkazem na význam stanovení cílů, 
pokud jde o podíly energie z obnovitelných 
zdrojů na úrovni Společenství a členských 
států.

(7) Evropský parlament ve svém usnesení 
o pracovním plánu pro obnovitelné zdroje 
energie v Evropě vyzval Komisi, aby 
předložila do konce roku 2007 návrh 
právního rámce pro obnovitelnou energii 
s odkazem na význam stanovení povinných
cílů, pokud jde o podíly energie 
z obnovitelných zdrojů u elektřiny, 
dopravy, vytápění a chlazení a povinných 
cílů na úrovni Společenství a členských 
států.

Or. en
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Pozměňovací návrh 84
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle minimálního 
průběžného a celkového 20% podílu 
obnovitelné energie na konečné spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Evropský parlament podporuje nejméně 25% podíl obnovitelných energií v porovnání 
s konečnou spotřebou energie do roku 2020. Nejnovější vědecké a politické důkazy ukázaly, že 
splnění závazného cíle 10% podílu paliva z biomasy v oblasti dopravy nemůže být dosaženo 
udržitelným způsobem. Tento cíl proto musí být snížen. Obnovitelná biomasa bude účinněji 
použita k jiným energetickým účelům jako například k elektřině kombinované s výrobou tepla 
(nebo chladu).

Pozměňovací návrh 85
Riitta Myller

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020. 

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020. Cíle a obecné 
politické rámce, zejména metoda výpočtu 
emisí skleníkových plynů, by měly být 
pravidelně přezkoumávány.
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Or. fi

Pozměňovací návrh 86
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020, přičemž 30 % 
tohoto 10% podílu bude dosaženo pomocí 
elektřiny, vodíku nebo energie 
z lignocelulózní biomasy nebo řas.

Or. en

Odůvodnění

10% podílu obnovitelné energie v odvětví dopravy lze dosáhnout využitím zdrojů energie, 
jako je biomasa, elektřina nebo vodík. Na ideálním trhu je možné ponechat volbu technologií 
na účastnících trhu. Trh má však sklony volit řešení s nejrychlejší návratností investic. Pro 
podporu slibných řešení, jako je elektřina a vodík, jsou nezbytné dílčí cíle. Kromě toho 
existují rozšířené obavy týkající se cíle; Evropská agentura pro životní prostředí například 
v nedávné zprávě radí ponechat spotřebu tzv. biopaliv první generace pod úrovní 10 %.

Pozměňovací návrh 87
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a zvážit 
zavedení 8% podílu obnovitelné energie 
v dopravě na spotřebě Evropské unie do 
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Evropské unie do roku 2020. roku 2020, které by měly být splněny na 
základě povinných každoročních cílů.

Or. it

Odůvodnění

Pro snazší a důvěryhodnější splnění tohoto ambiciózního cíle v odvětví dopravy by měl být 
celkový cíl plněn v ročních fázích, které jsou kontrolovatelné, s variabilním zvyšováním.

Pozměňovací návrh 88
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit povinné cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

(8) Vzhledem k postojům Komise, Rady 
a Evropského parlamentu je vhodné 
stanovit indikativní cíle celkového 20% 
podílu obnovitelné energie a 10% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů je naléhavě nutné, avšak musíme 
zabránit uspěchanému stanovení povinných cílů, které nelze v daném časovém rámci 
udržitelně splnit.

Pozměňovací návrh 89
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 

Ačkoli je pravděpodobné, že cíle v oblasti 
obnovitelné energie se splní
prostřednictvím kombinace domácí 
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zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud.
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím 
kombinace domácí produkce a dovozů. Za 
tímto účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

produkce a dovozů. V této souvislosti by 
měla Komise sledovat zásobování trhu 
Společenství s obnovitelnými energiemi, 
včetně biomasy pro energii, s ohledem na 
rozvoj mnohostranných a dvoustranných 
obchodních jednání, jakož i otázky 
životního prostředí, sociální otázky, otázky 
nákladů a bezpečnosti energie a jiné 
záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Komise musí sledovat dovoz a vývoz všech dodávek energie, ať jsou vyrobeny (a spotřebovány) 
na domácí půdě, nebo dovezeny ze třetích zemí / vyvezeny do třetích zemí. Na biomasu pro 
energii musí být zvláště pozorně dohlíženo. Nejnovější vědecké a politické důkazy však 
ukázaly, že splnění závazného cíle 10% podílu paliva z biomasy v oblasti dopravy nemůže být 
dosaženo udržitelným způsobem. Tento cíl proto musí být snížen.

Pozměňovací návrh 90
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 

(10) Naopak cíl 8% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Bez ohledu 
na skutečnost, že se s pohonnými hmotami 
snadno obchoduje, by členské státy, které 
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příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

jsou slabě vybaveny příslušnými zdroji, 
měly své investiční úsilí směřovat do 
úspor energie a do jiných obnovitelných 
zdrojů energie, spíše než do pouhého 
získávání obnovitelných pohonných hmot 
odjinud. Ačkoli by bylo pro Společenství 
technicky možné splnit cíl v oblasti 
biopaliv pouze z domácí produkce, je 
vhodné i žádoucí, aby se cíl splnil 
prostřednictvím kombinace domácí 
produkce a dovozů, s podílem stanoveným 
pro domácí produkci a/nebo pro produkci 
Společenství ve výši 80 %. Za tímto účelem 
by měla Komise sledovat zásobování trhu 
Společenství s biopalivy a v případě 
potřeby navrhnout příslušná opatření 
k dosažení vyrovnaného přístupu mezi 
domácí výrobou a dovozy s ohledem na 
rozvoj mnohostranných a dvoustranných 
obchodních jednání, jakož i otázky 
životního prostředí, nákladů a bezpečnosti 
energie a jiné záležitosti.

Or. it

Odůvodnění

Dovoz biopaliv z vnějšku Společenství v době, kdy existují závažné obavy týkající se 
nedostatku potravin, nemůže být využíván jako hlavní prostředek pro splnění emisních cílů. 
Členské státy by proto měly dovážet pouze menší množství biopaliv a zaměřit své úsilí na 
výzkum a investice do nových technologií v rámci EU.

Pozměňovací návrh 91
Riitta Myller

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
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členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíle v oblasti využívání 
obnovitelné energie v dopravě pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

Or. fi

Pozměňovací návrh 92
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím 
kombinace domácí produkce a dovozů. Za 
tímto účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. Pro
Společenství by bylo výhodné a technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, aby se tak 
minimalizoval dovoz biopaliv. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
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mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti. 

na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

Or. en

Odůvodnění

Cílů v oblasti biopaliv by se mělo dosáhnout zejména využitím přebytkové kapacity 
zemědělství EU.

Pozměňovací návrh 93
Matthias Groote

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti biopaliv pouze 
z domácí produkce, je vhodné i žádoucí, 
aby se cíl splnil prostřednictvím kombinace 
domácí produkce a dovozů. Za tímto 
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy 
a v případě potřeby navrhnout příslušná 
opatření k dosažení vyrovnaného přístupu 
mezi domácí výrobou a dovozy s ohledem 
na rozvoj mnohostranných 
a dvoustranných obchodních jednání, jakož 
i otázky životního prostředí, nákladů 
a bezpečnosti energie a jiné záležitosti. 

(10) Naopak cíl 10% podílu obnovitelné 
energie v dopravě je vhodné stanovit pro 
každý členský stát na stejné úrovni, aby se 
zajistila shoda se specifikacemi 
a dostupností pohonných hmot. Jelikož se 
s pohonnými hmotami snadno obchoduje, 
členské státy, které jsou slabě vybaveny 
příslušnými zdroji, snadno získají 
obnovitelné pohonné hmoty odjinud. 
Ačkoli by bylo pro Společenství technicky 
možné splnit cíl v oblasti obnovitelné 
energie v dopravě pouze z domácí 
produkce, je vhodné i žádoucí, aby se cíl 
splnil prostřednictvím kombinace domácí 
produkce a dovozů. Za tímto účelem by 
měla Komise sledovat zásobování trhu 
Společenství s biopalivy a v případě 
potřeby navrhnout příslušná opatření 
k dosažení vyrovnaného přístupu mezi 
domácí výrobou a dovozy s ohledem na 
rozvoj mnohostranných a dvoustranných 
obchodních jednání, jakož i otázky 
životního prostředí, nákladů a bezpečnosti 
energie, úspory skleníkových plynů a jiné 
záležitosti.
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Or. el

Pozměňovací návrh 94
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) Členské státy by se měly zaměřit na 
diverzifikaci skladby obnovitelné energie 
ve všech odvětvích dopravy. Do roku 2011 
by Komise měla Radě a Evropskému 
parlamentu předložit návrhy strategie pro 
zvýšení využívání obnovitelné energie ve 
všech odvětvích dopravy.

Or. en

Odůvodnění

Dosud byla velmi velká pozornost věnována obnovitelné energii v silniční dopravě, je však 
důležité podporovat využívání obnovitelné energie ve všech odvětvích dopravy. Rok 2011 je 
navrhován jako nejzazší lhůta, takže tyto návrhy lze začlenit do budoucích finančních výhledů.

Pozměňovací návrh 95
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 
indikativním směru zaměřeném na 
dosažení svých cílů a vypracovat 
vnitrostátní akční plán, včetně odvětvových 
cílů, a uvědomit si, že existují různá užití 
biomasy, a proto je zapotřebí mobilizovat 
její nové zdroje.

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 
indikativním směru zaměřeném na 
dosažení svých cílů a vypracovat 
vnitrostátní akční plán, včetně odvětvových 
cílů. Vzhledem k tomu, že energie a klima 
jsou úzce propojené otázky, měly by 
členské státy poskytnout pobídky pro 
investice do druhů energie šetrných 
k životnímu prostředí, které nepřispívají 
k dalším emisím skleníkových plynů. 
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V úsilí o řešení klimatického problému je 
důležité zdůraznit, že by se zdroji energie, 
které jsou z hlediska klimatu neutrální, 
nemělo být zacházeno méně výhodně, 
pokud jde o daně, než s jinou výrobou 
zdrojů.

Or. sv

Pozměňovací návrh 96
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 11

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 
indikativním směru zaměřeném na 
dosažení svých cílů a vypracovat 
vnitrostátní akční plán, včetně odvětvových 
cílů, a uvědomit si, že existují různá užití 
biomasy, a proto je zapotřebí mobilizovat 
její nové zdroje. 

(11) Aby se zajistilo dosažení celkových 
cílů, měly by členské státy pracovat na 
indikativním směru zaměřeném na 
dosažení svých cílů a vypracovat 
vnitrostátní akční plán, včetně odvětvových 
cílů a konkrétních opatření na podporu 
poptávky a nabídky technologií 
obnovitelné energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12a) Společenství a členské státy by měly 
věnovat významné množství finančních 
prostředků na výzkum a vývoj v oblasti 
technologií obnovitelné energie. Zjevným 
zdrojem financování jsou příjmy ze 
systému obchodování s emisemi. Kromě 
toho by Evropský technologický institut 
měl jako vysokou prioritu stanovit výzkum 
a vývoj v oblasti technologií obnovitelné 
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energie.

Or. en

Pozměňovací návrh 98
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14) Je třeba stanovit jednoznačná pravidla 
pro výpočet podílu energie z obnovitelných 
zdrojů.

(14) Je třeba stanovit transparentní 
a jednoznačná pravidla pro výpočet podílu 
energie z obnovitelných zdrojů.

Or. en

Pozměňovací návrh 99
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(14a) Je potřeba zavést přesný způsob 
posuzování substitučního účinku podpory 
biopaliv jako náhrady za paliva založená 
na ropě. Je proto nezbytné za tímto 
účelem zavést koncepci čisté energie nebo 
energie získané z energie investované 
(EROI, energy return on energy invested), 
stanovené na základě energetické analýzy 
životního cyklu.

Or. it

Odůvodnění

Zohlednění energetické složky dopravy v celkových nákladech na biopaliva povede mimo jiné 
k zabránění nadměrného využívání dovozů z rozvojových zemí, které mají škodlivý dopad na 
produkci potravin v těchto zemích. Toto posouzení rovněž posílí využívání biomasy z místní 
produkce, která je jediným prostředkem pro zajištění skutečného přínosu pro životní prostředí 
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a pro zamezení etickým problémům.

Pozměňovací návrh 100
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15) Při výpočtu přínosu vodní energie by 
se měly následky klimatických změn 
vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

(15) Při výpočtu přínosu vodní a větrné
energie by se měly následky klimatických 
změn vyrovnat použitím normalizačního 
pravidla.

Or. en

Odůvodnění

Výroba větrné energie vlivem klimatických změn výrazně kolísá, a měla by proto podléhat 
normalizačnímu pravidlu. 

Pozměňovací návrh 101
Peter Liese

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 28

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup 
k dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele. 
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy 
a měly by být proto založeny na 
minimálních harmonizovaných zásadách 
zohledňujících evropské technologické 
normy a stávající vzdělávací a kvalifikační 
systémy pro osoby instalující zařízení pro 
obnovitelnou energii. Směrnice 

(28) Je zapotřebí koordinovaný přístup 
k dalšímu rozvoji vzdělávání a příslušné 
osvědčení by mělo být dostupné i osobám 
instalujícím zařízení pro obnovitelnou 
energii menšího rozsahu, s cílem vyhnout 
se narušení trhu a zajistit produkty a služby 
vysoké kvality pro spotřebitele. 
Vnitrostátní systémy osvědčení by měly 
být vzájemně uznávány členskými státy 
a měly by být proto založeny na 
minimálních harmonizovaných zásadách 
zohledňujících evropské technologické 
normy a stávající vzdělávací a kvalifikační 
systémy pro osoby instalující zařízení pro 
obnovitelnou energii. Uznávání odborných 
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Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací se nadále použije 
na záležitosti, které nejsou zahrnuty v této 
směrnici, jako například uznávání 
odborných kvalifikací osob zajišťujících 
instalaci, které nezískaly osvědčení 
v některém z členských států.

kvalifikací u regulovaných povolání se 
nadále řídí směrnicí Evropského 
parlamentu a Rady 2005/36/ES ze dne 
7. září 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací. Je-li přístup povolání nebo 
výkon povolání osob zajišťujících 
instalaci regulován, jsou předpoklady 
uznání profesní kvalifikace stanoveny ve 
směrnici 2005/36/ES; tyto předpoklady 
platí také pro osoby zajišťujících instalaci, 
které získaly osvědčení v některém 
z členských států.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice 2005/36/ES komplexním a konečným způsobem upravuje uznávání odborných 
kvalifikací u regulovaných povolání. Musí také nadále platit pro osoby zajišťující instalaci, 
které dobrovolně získaly osvědčení na základě směrnice ohledně obnovitelných energií. 
Instalace zařízení s obnovitelnými energiemi je pouze jednou částí profesního obrazu např. 
mechanika tepelných zařízení nebo pokrývače.

Pozměňovací návrh 102
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 30

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční soustavy by měly být 
objektivní, průhledné a nediskriminační 
a měl by se pečlivě zohlednit prospěch, 
který přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení.

(30) Náklady na připojení nových výrobců 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie do 
distribuční soustavy by měly být 
objektivní, průhledné a nediskriminační 
a měl by se pečlivě zohlednit prospěch, 
který přinášejí distribuční soustavě usazená 
výrobní zařízení. Náklady na připojení 
nových výrobců plynu z obnovitelných 
zdrojů energie by měly být objektivní, 
průhledné a nediskriminační.

Or. en
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Odůvodnění

Ustanovení by se měla vztahovat také na plyn, a nejen na elektřinu.

Pozměňovací návrh 103
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(30) Výroba biopaliv by měla být 
z hlediska životního prostředí udržitelná. 
Biopaliva užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biopaliva, na 
která se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí.

(30) Výroba biopaliv by měla být 
z hlediska životního prostředí udržitelná 
a v souladu s pracovněprávními předpisy. 
Biopaliva užitá k dosažení souladu s cíli 
stanovenými v této směrnici a biopaliva, na 
která se vztahují vnitrostátní režimy 
podpory, by měla splňovat kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
a být v souladu s úmluvami Mezinárodní 
organizace práce o právech pracovníků 
a pracovních podmínkách.

Or. it

Odůvodnění

Soulad s pracovněprávními předpisy by měl být klíčovým kritériem, stejně jako udržitelnost 
z hlediska životního prostředí, a měla by být přezkoumána ratifikace a provádění základních 
pracovních norem stanovených MOP.

Pozměňovací návrh 104
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38) Aby se zabránilo zbytečnému 
zatěžujícímu výzkumu ze strany 
hospodářských subjektů a přeměnám 
pozemků s velkými zásobami uhlíku, které 
by se zpětně ukázaly jako nevhodné pro 

(38) Aby se zabránilo soutěži o potraviny 
a krmiva a s ohledem na řešení 
klimatických změn a možné výrazné 
negativní dopady změny v nepřímém 
využívání půdy na skleníkové plyny, 
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pěstování surovin na biopaliva a jiné 
biokapaliny, neměly by se druhy pozemků, 
jejichž ztráta zásob uhlíku po přeměně by 
nemohla být v rozumné době s ohledem na 
řešení klimatických změn nahrazena 
úsporami skleníkových plynů z výroby 
biopaliv a jiných biokapalin, přeměnit na 
pozemky pro výrobu biopaliv a jiných 
biokapalin. Soupis světových zásob uhlíku 
vede k závěru, že do této kategorie by měly 
být zařazeny mokřady a souvisle zalesněné 
plochy. 

neměla by se půda určená pro výrobu 
potravin či krmiv přeměnit na pozemky 
pro výrobu pohonných hmot.  Výroba 
pohonných hmot z biomasy by měla být 
omezena na nevyužívanou půdu, půdu 
s omezenou produktivitou a na 
degradovanou půdu bez vysoké hodnoty 
pro biologickou rozmanitost tam, kde 
přeměna přímého využití půdy vede 
k pozitivní uhlíkové bilanci a kde 
neexistují výrazné negativní místní 
environmentální nebo jiné dopady. Soupis 
světových zásob uhlíku vede k závěru, že 
z výroby biomasy pro energii by měly být 
vyloučeny mokřady a souvisle zalesněné 
plochy.

Or. en

Pozměňovací návrh 105
Struan Stevenson

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 38 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(38a) Rovněž by půda s vysokými 
zásobami uhlíku v půdě nebo vegetaci 
neměla být využívána pro rozvoj jiných 
projektů obnovitelné energie, jako je 
výstavba větrných turbín a souvisejících 
silnic, včetně „přechodných silnic“ a jiné 
infrastruktury. Tento vývoj bude mít 
nevyhnutelný dopad na vysychání 
rašelinišť na rozsáhlých územích 
a k uvolňování uloženého uhlíku do 
atmosféry, a tím ke vzniku oxidu 
uhličitého. 

Or. en

Odůvodnění

Rašeliniště je uhlíkovou nádrží. Budování větrných elektráren, přechodných silnic a další 
infrastruktury vede k narušení přírodního odvodňování a k vysychání rašelinišť, čímž dochází 
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k uvolňování velkého množství oxidu uhličitého do atmosféry a k vyšším emisím uhlíku, než 
větrné elektrárny kdy ušetří.

Pozměňovací návrh 106
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 44

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(44) Při výpočtu emisí skleníkových plynů 
z výroby a užívání paliv by měly být 
započítány i druhotné produkty. Pro účely
analýzy politiky je vhodná substituční 
metoda. Pro regulační účely týkající se 
jednotlivých hospodářských subjektů 
a jednotlivých dodávek pohonných hmot 
substituční metoda vhodná není. V těchto 
případech je nejvhodnější metodou metoda 
přidělování energie, protože je snadno 
použitelná, předvídatelná v čase, 
minimalizující kontraproduktivní stimuly 
a poskytující výsledky, které jsou obecně 
srovnatelné s řadou výsledků dosažených 
substituční metodou.  Pro účely analýzy 
politiky by Komise rovněž měla v rámci 
své vykazovací činnosti poskytnout 
výsledky dosažené za použití substituční 
metody.

(44) Při výpočtu emisí skleníkových plynů 
z výroby a užívání paliv by měly být 
započítány i druhotné produkty. Pro účely 
analýzy politiky je vhodná substituční 
metoda. Pro regulační účely týkající se 
jednotlivých hospodářských subjektů 
a jednotlivých dodávek pohonných hmot 
substituční metoda vhodná není. V těchto 
případech je nejvhodnější metodou metoda 
přidělování energie, protože je snadno 
použitelná, předvídatelná v čase, 
minimalizující kontraproduktivní stimuly 
a poskytující výsledky, které jsou obecně 
srovnatelné s řadou výsledků dosažených 
substituční metodou.  Avšak v případě, že 
přidělení energie není relevantní, musí být 
nahrazeno přidělením hmotnosti na 
základě obsahu sušiny. Pro účely analýzy 
politiky by Komise rovněž měla v rámci 
své vykazovací činnosti poskytnout 
výsledky dosažené za použití substituční 
metody.

Or. fr

Odůvodnění

Přidělování energie neumožňuje zohlednit druhotné produkty bohaté na proteiny, které nejsou 
určené ke spalování. Proto je potřeba zavést do metodiky pružnost, aby v případě, že 
přidělení energie není relevantní, mohlo být nahrazeno přidělením hmotnosti na základě 
obsahu sušiny.  To je důležité vzhledem k tomu, že druhotné produkty bohaté na proteiny 
a pocházející z výroby biopaliv, musí hrát významnou úlohu při přemisťování dovážených 
proteinových plodin.
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Pozměňovací návrh 107
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 46

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(46) S cílem vyhnout se podpoře pěstování 
surovin pro biopaliva a jiné biokapaliny 
tam, kde by to vedlo k vysokým emisím 
skleníkových plynů, by mělo být užití 
standardních hodnot pro pěstování 
omezeno na oblasti, kde by takový účinek 
mohl být spolehlivě vyloučen.

(46) S cílem vyhnout se podpoře pěstování 
surovin pro biopaliva a jiné biokapaliny 
tam, kde by to vedlo k vysokým emisím 
skleníkových plynů, by mělo být užití 
standardních hodnot pro pěstování 
omezeno na oblasti, kde by takový účinek 
mohl být spolehlivě vyloučen. EU by měla 
spoléhat především na domácí produkci 
biopaliv ze svých zemědělských přebytků, 
neboť jedním z cílů produkce biopaliv je
snížení závislosti na dováženém fosilním 
palivu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu snížení míry dovážených fosilních paliv a zajištění splnění environmentálních cílů by 
mělo být v EU používáno především biopalivo pocházející z Evropy.

Pozměňovací návrh 108
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% 
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

To náleží do oblasti působnosti směrnice o kvalitě paliva.

Pozměňovací návrh 109
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% 
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

vypouští se

Or. xm

Odůvodnění

V souladu s předpokladem, že by mělo být zabráněno výlučnému používání biopaliv, avšak že 
by měla být upřednostněna širší škála zdrojů obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 110
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% 
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% 
podílu biopaliv je nezbytné zajistit 
dostupnost biopaliva druhé generace 
a umístit na trh směsi s vyššími přídavky 
bionafty v motorové naftě, než stanoví 
norma EN590/2004.

Or. en
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Odůvodnění

Cíle 10% podílu biopaliv lze dosáhnout pouze pokud bude široce dostupné biopalivo druhé 
generace.

Pozměňovací návrh 111
Matthias Groote

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 48

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% 
podílu biopaliv je nezbytné umístit na trh 
směsi s vyššími přídavky bionafty 
v motorové naftě, než stanoví norma 
EN590/2004.

(48) S cílem umožnit dosažení cíle 10% 
podílu energie z obnovitelných zdrojů 
v dopravě do roku 2020 je nezbytné 
umístit na trh směsi s vyššími přídavky 
bionafty v motorové naftě, než stanoví 
norma EN590/2004.

Or. en

Pozměňovací návrh 112
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 52

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie 
z tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by mohly
podpořit investice do rozvoje technologií 
obnovitelné energie, které potřebují určitou 
dobu, než se stanou konkurenceschopnými. 

(52) Členské státy by měly při vytváření 
svých režimů podpory stimulovat 
využívání biopaliv, která přinášejí 
doplňkové výhody – např. výhody spojené 
s rozmanitostí, které přinášejí biopaliva 
vyrobená z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin –, tím, že 
zohlední rozdílné náklady výroby energie 
z tradičních biopaliv na jedné straně a těch 
biopaliv, která přinášejí dodatečné výhody, 
na straně druhé. Členské státy by měly také
podpořit investice do výzkumu a vývoje 
dalších technologií obnovitelné energie, 
které potřebují určitou dobu, než se stanou 
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konkurenceschopnými. 

Or. en

Pozměňovací návrh 113
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 53

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(53) Vzhledem k tomu, že prvotním 
účelem opatření stanovených články 15 až 
17 této směrnice je zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu tím, že harmonizují 
podmínky udržitelnosti, které biopaliva a 
jiné biokapaliny musí za určitými účely 
splňovat, a tak usnadňují obchod mezi 
členskými státy s biopalivy a jinými 
biokapalinami, které tyto podmínky 
splňují, vycházejí daná opatření z článku 
95 Smlouvy. Vzhledem k tomu, že 
prvotním účelem všech ostatních opatření 
stanovených touto směrnicí je ochrana 
životního prostředí, vycházejí daná 
opatření z čl. 175 odst. 1 Smlouvy.

(53) Vzhledem k tomu, že prvotním 
účelem opatření stanovených články 15 až 
17 této směrnice je zajistit řádné fungování 
vnitřního trhu a provedení stávajících 
právní předpisů v oblasti životního 
prostředí a pracovního práva tím, že 
harmonizují podmínky udržitelnosti, které 
biopaliva a jiné biokapaliny musí za 
určitými účely splňovat, a vyžadují, aby byl 
obchod mezi členskými státy v souladu se 
zvláštními podmínkami, vycházejí daná 
opatření z článku 95 Smlouvy. Vzhledem k 
tomu, že prvotním účelem všech ostatních 
opatření stanovených touto směrnicí je 
ochrana životního prostředí, vycházejí daná 
opatření z čl. 175 odst. 1 Smlouvy.

Or. it

Odůvodnění

Odkaz na soulad s tržními podmínkami a na harmonizaci těchto podmínek v souladu 
s článkem 95 Smlouvy by se měl vztahovat také na soulad s právními předpisy Společenství 
v oblasti životního prostředí a pracovního práva. Článek 175 poskytuje podrobný právní 
základ pro aspekty směrnice týkající se životního prostředí jako celku.
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Pozměňovací návrh 114
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10% 
podílu biopaliv na spotřebě benzínu 
a nafty v dopravě v každém členském státě
do roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout 
na úrovni členských států a protože, 
z důvodu rozsahu opatření, jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity podle 
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství do roku 
2020 nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států a protože, z důvodu 
rozsahu opatření, jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Or. en

Odůvodnění

Cíl 10% podílu biopaliv do roku 2020 vyplývající ze směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie byl navržen Evropskou radou v březnu 2007. Hlavy států a předsedové vlád však 
stanovili nutnost splnění zvláštních předpokladů, tj. a) výroba musí být udržitelná a b) druhá 
generace musí být dostupná na trhu. Od března 2007 je stále jistější, že tyto podmínky 
nebudou splněny. Od 10% cíle musí být proto upuštěno.

Pozměňovací návrh 115
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10%

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 8% podílu 
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podílu biopaliv na spotřebě benzínu 
a nafty v dopravě v každém členském státě 
do roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout 
na úrovni členských států a protože, 
z důvodu rozsahu opatření, jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity podle 
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

obnovitelných energií v odvětví dopravy
do roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout 
na úrovni členských států a protože, 
z důvodu rozsahu opatření, jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity podle 
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Or. it

Odůvodnění

V souladu se zásadou, že by mělo být zabráněno výlučnému používání biopaliv a že by měla 
být prosazována široká škála zdrojů obnovitelné energie.

Pozměňovací návrh 116
Matthias Groote

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10% 
podílu biopaliv na spotřebě benzínu 
a nafty v dopravě v každém členském státě 
do roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout 
na úrovni členských států a protože, 
z důvodu rozsahu opatření, jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity podle 
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(57) Protože obecných cílů dosažení 
povinného 20% podílu obnovitelné energie 
na celkové konečné spotřebě energie 
Společenství a závazného 10% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů v odvětví 
dopravy v každém členském státě do roku 
2020 nelze uspokojivě dosáhnout na úrovni 
členských států a protože, z důvodu 
rozsahu opatření, jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Or. en
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Pozměňovací návrh 117
Riitta Myller

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10% 
podílu biopaliv na spotřebě benzínu 
a nafty v dopravě v každém členském státě 
do roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout 
na úrovni členských států a protože, 
z důvodu rozsahu opatření, jich může být 
lépe dosaženo na úrovni Společenství, 
může Společenství přijmout opatření 
v souladu se zásadou subsidiarity podle 
článku 5 Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

(57) Protože obecných cílů dosažení 20% 
podílu obnovitelné energie na celkové 
spotřebě energie Společenství a 10% 
podílu využívání obnovitelné energie
v dopravě v každém členském státě do 
roku 2020 nelze uspokojivě dosáhnout na 
úrovni členských států a protože, z důvodu 
rozsahu opatření, jich může být lépe 
dosaženo na úrovni Společenství, může 
Společenství přijmout opatření v souladu 
se zásadou subsidiarity podle článku 5 
Smlouvy. V souladu se zásadou 
proporcionality, stanovenou v uvedeném 
článku, tato směrnice nepřekračuje rámec 
toho, co je nezbytné k dosažení těchto cílů.

Or. fi

Pozměňovací návrh 118
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 57 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(57a) V zájmu usnadnění účelného 
rozvoje infrastruktury obnovitelné energie 
je důležité zajistit plný soulad se 
směrnicemi 2000/60/ES, 79/409/EHS 
a 92/43/EHS. 

Or. en
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Odůvodnění

Rozvoj obnovitelné energie by měl být co nejrychlejší a nejjednotnější. Výběr obnovitelných 
technologií je často ovlivňován místními přírodními podmínkami a proto je důležitá místní 
poloha zařízení.

Pozměňovací návrh 119
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. 
Stanoví povinné cíle, pokud jde o celkový 
podíl energie z obnovitelných zdrojů na 
spotřebě energie a podíl energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě. 
Směrnice stanoví pravidla týkající se záruk 
původu, správních postupů a připojení 
elektrické soustavy s ohledem na energii 
z obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro biopaliva a jiné biokapaliny.

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů, 
který posílí stávající vnitrostátní programy 
podpory členských států a umožní jim 
splnit rozvojové cíle. Stanoví povinné cíle, 
pokud jde o celkový podíl energie z 
obnovitelných zdrojů na spotřebě energie 
a podíl energie z obnovitelných zdrojů 
v dopravě. Směrnice stanoví pravidla 
týkající se záruk původu, správních 
postupů a připojení elektrické soustavy 
s ohledem na energii z obnovitelných 
zdrojů. Stanoví kritéria udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí pro biopaliva 
a jiné biokapaliny a umožní společné 
splnění závazných rozvojových cílů větším 
počtem členských států.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 
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Pozměňovací návrh 120
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. 
Stanoví povinné cíle, pokud jde o celkový 
podíl energie z obnovitelných zdrojů na 
spotřebě energie a podíl energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě. 
Směrnice stanoví pravidla týkající se záruk 
původu, správních postupů a připojení 
elektrické soustavy s ohledem na energii 
z obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
pro biopaliva a jiné biokapaliny.

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. 
Stanoví povinné vnitrostátní cíle a cíle 
EU, pokud jde o celkový podíl energie 
z obnovitelných zdrojů na spotřebě 
energie. Směrnice stanoví pravidla týkající 
se záruk původu, správních postupů 
a připojení elektrické soustavy s ohledem 
na energii z obnovitelných zdrojů. Stanoví 
kritéria udržitelnosti pro energii z biomasy.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria udržitelnosti musí rovněž zahrnovat sociální podmínky.

Pozměňovací návrh 121
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Článek 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. 
Stanoví povinné cíle, pokud jde o celkový 
podíl energie z obnovitelných zdrojů na 
spotřebě energie a podíl energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě. 
Směrnice stanoví pravidla týkající se záruk 
původu, správních postupů a připojení 
elektrické soustavy s ohledem na energii 
z obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 

Tato směrnice stanoví společný rámec pro 
podporu energie z obnovitelných zdrojů. 
Stanoví indikativní cíle, pokud jde 
o celkový podíl energie z obnovitelných 
zdrojů na spotřebě energie a podíl energie 
z obnovitelných zdrojů v dopravě. 
Směrnice stanoví pravidla týkající se záruk 
původu, správních postupů a připojení 
elektrické soustavy s ohledem na energii 
z obnovitelných zdrojů. Stanoví kritéria 
udržitelnosti z hlediska životního prostředí 
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pro biopaliva a jiné biokapaliny. pro biopaliva a jiné biokapaliny.

Or. en

Odůvodnění

Zvýšení celkového podílu energie z obnovitelných zdrojů je naléhavě nutné, avšak musíme 
zabránit uspěchanému stanovení povinných cílů, které nelze v daném časovém rámci 
udržitelně splnit.

Pozměňovací návrh 122
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod 
a z bioplynů;

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod 
a z bioplynů, zejména pro vytápění 
a chlazení;

Or. en

Pozměňovací návrh 123
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod 

(a) „obnovitelnými zdroji energie“ se 
rozumí obnovitelné nefosilní zdroje 
energie: energie větrná, solární, 
geotermální, energie vln, energie přílivová, 
vodní, energie z biomasy, ze skládkového 
plynu, z plynů čističek odpadových vod, 
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a z bioplynů; z kalů odpadních vod a z bioplynů;

Or. en

Odůvodnění

Definice obnovitelné energie se v současnosti vztahuje na skládkový plyn, plyn z čističek 
odpadních vod a bioplyn, avšak nezahrnuje kaly odpadních vod, které by rovněž mohly být 
považovány za obnovitelných zdroj energie.

Pozměňovací návrh 124
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) Komise může definici přizpůsobit 
technickému pokroku v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 3;

Or. en

Odůvodnění

Definice vychází ze směrnice 2001/77 o elektřině vyrobené z obnovitelných zdrojů, a 
nevztahuje se na některé zdroje a technologie, jako jsou kaly odpadních vod. V zájmu 
zohlednění budoucího vývoje nových technologií by Komise měla být oprávněna změnit 
definici prostřednictvím postupu projednání ve výborech. 

Pozměňovací návrh 125
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 2 písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „biomasou“ se rozumí výsledek 
biologického rozkladu produktů, odpadů 
a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), 
z lesnictví a s nimi příbuzných 

(b) „biomasou“ se rozumí biologický 
materiál, který není zcela rozložený nebo 
zkamenělý;
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průmyslových oborů, jakož i výsledek 
biologického rozkladu průmyslových 
a městských odpadů;

Or. en

Odůvodnění

Definice „biomasy“ je příliš úzká a vylučuje některé/nové obnovitelné zdroje (např. řasy). 
Širší definice by umožnila zahrnutí různých druhů biomasy. V ekologii je biomasa definována 
jako organická látka.

Pozměňovací návrh 126
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Čl. 2 písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „biomasou“ se rozumí výsledek 
biologického rozkladu produktů, odpadů 
a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), z lesnictví 
a s nimi příbuzných průmyslových oborů, 
jakož i výsledek biologického rozkladu 
průmyslových a městských odpadů;

(b) „biomasou“ se rozumí výsledek 
biologického rozkladu produktů, odpadů 
a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), z lesnictví 
a s nimi příbuzných průmyslových oborů, 
jakož i výsledek biologického rozkladu 
průmyslových a městských odpadů 
a frakce, jež může být přeměněna na plyn 
zpracováním za vysoké teploty;

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) „biomasou“ se rozumí výsledek 
biologického rozkladu produktů, odpadů 
a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek), z lesnictví 
a s nimi příbuzných průmyslových oborů, 

(b) „biomasou“ se rozumí výsledek 
biologického rozkladu produktů, odpadů 
a zbytků ze zemědělství (včetně 
rostlinných a živočišných látek) 
a akvakultury, z lesnictví a s nimi 



AM\727647CS.doc 39/149 PE407.817v01-00
Externí překlad

CS

jakož i výsledek biologického rozkladu 
průmyslových a městských odpadů;

příbuzných průmyslových oborů, jakož 
i výsledek biologického rozkladu 
shromážděných tříděných průmyslových 
a městských odpadů;

Or. en

Odůvodnění

Stávající definice vylučuje biomasu z produktů akvakultury, jako jsou řasy. Kromě toho se 
biologicky rozložitelný odpad obecně mnohem lépe recykluje a kompostuje, zatímco plyny 
z tohoto procesu lze samozřejmě využít pro výrobu energie. Vzhledem k tomu, že biologický 
rozklad komunálního a průmyslového odpadu má obvykle nízký čistý energetický výkon, měla 
proto tato směrnice rovněž prosazovat třídění tohoto druhu odpadu.

Pozměňovací návrh 128
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) „konečnou spotřebou energie“ se 
rozumí energetické komodity dodané 
k energetickým účelům pro zpracovatelský 
průmysl, dopravu, domácnosti, služby, 
zemědělství, lesnictví a rybolov, včetně 
spotřeby elektřiny a tepla energetickým 
odvětvím na výrobu elektřiny a tepla 
a včetně ztrát elektřiny a tepla v distribuci.

(c) „konečnou spotřebou energie“ se 
rozumí energetické komodity dodané 
k energetickým účelům pro zpracovatelský 
průmysl, dopravu, domácnosti, soukromé 
obchodování a služby, zemědělství, 
lesnictví a rybolov, včetně spotřeby 
elektřiny a tepla energetickým odvětvím na 
výrobu elektřiny a tepla a včetně ztrát 
elektřiny a tepla v distribuci.

Or. en

Pozměňovací návrh 129
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
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formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov 
k užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení;

formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov 
k užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení a pocházející 
z obnovitelných zdrojů energie;

Or. en

Pozměňovací návrh 130
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov 
k užívání v prostoru nebo procesu vytápění 
nebo chlazení;

(d) „dálkovým vytápěním nebo chlazením” 
se rozumí distribuce tepelné energie ve 
formě páry, teplé vody nebo chlazených 
kapalin z ústředního zdroje výroby 
prostřednictvím sítě do několika budov 
nebo průmyslovému zákazníkovi k užívání 
v prostoru nebo procesu vytápění nebo 
chlazení;

Or. en

Pozměňovací návrh 131
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. e

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(e) „biokapalinami“ se rozumí kapalná 
pohonná hmota pro energetické účely 
vyráběná z biomasy;

(e) „biomasou pro energii“ se rozumí 
tuhé, plynné nebo kapalné palivo pro 
energetické účely vyráběná z biomasy;

Or. en
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Odůvodnění

Tato právní úprava se vztahuje na veškerou energii vyrobenou biomasy, nejen na energii 
využívanou jako pohonné hmoty v odvětví dopravy nebo jako kapalné palivo pro výrobu tepla 
a energie. Je proto nezbytné tento zastřešující pojem vymezit.

Pozměňovací návrh 132
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(f) „biopalivem“ se rozumí kapalná nebo 
plynná pohonná hmota pro dopravu 
vyráběná z biomasy;

(f) „pohonnou hmotou z biomasy“ se 
rozumí kapalná nebo plynná pohonná 
hmota pro dopravu vyráběná z biomasy;

Or. en

Odůvodnění

Horizontální změna pro změnu pojmu biopaliva na vhodnější a přesnější pojem, tj. na pojem 
pohonná hmota z biomasy. Pojem biopaliva je pro spotřebitele zavádějící, neboť „bio“ je 
v mnoha zemích spojen s organickou výrobou a produkty šetrnými k životnímu prostředí.

Pozměňovací návrh 133
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fa) „mokřadem“ se rozumí půda pokrytá 
nebo nasycená vodou stabilně nebo po 
významnou část roku;

Or. en

Odůvodnění

Mokřad je nutné ve směrnici vymezit. Mokřady jsou významnými úložišti uhlíku a jejich 
přeměna může vést k uvolnění značného množství skleníkových plynů. Neodvodněná 
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rašeliniště, tj. nenarušená rašeliniště, jsou jednoznačně v této definici zahrnuta.

Pozměňovací návrh 134
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f b (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fb) „nevyužívanou půdou, degradovanou 
půdou, nebo půdou s omezenou 
produktivitou“ se rozumí půda, která 
nebyla od roku 1990 lesem nebo 
mokřadem, která není půdou s vysokou 
hodnotou pro ochranu životního prostředí 
nebo se nenachází v bezprostřední 
blízkosti takové půdy nebo uvnitř 
hodnotné přírodní nebo státem chráněné 
oblasti a která nebyla využívána pro 
zemědělské účely po dobu nejméně 10 let;

Or. en

Odůvodnění

Nevyužívané půdy, půdy s omezenou produktivitou a degradované půdy je nutné ve směrnici 
vymezit. Toto vymezení musí být stanoveno jednoznačně, aby zajistilo, že tato půda, pokud je 
používána pro výrobu pohonných hmot z biomasy, nemá vysokou hodnotu pro ochranu 
životního prostředí nebo vysokou hodnotu jako úložiště uhlíku, nebo že není jinak využívána 
pro výrobu potravin. Vysoká hodnota pro ochranu životního prostředí je mezinárodně 
dohodnutý status chránící biologickou rozmanitost a ekologickou integritu. Rok 1990 je 
hraniční datum pro odlesňování dohodnuté v Kjótském protokolu.

Pozměňovací návrh 135
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. f c (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(fc) „agropalivem“ se rozumí palivo 
z biomasy, která vyrostla na orné půdě 
a která soutěží o ornou půdu s produkcí 
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potravin a krmiva;

Or. en

Pozměňovací návrh 136
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. g a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ga) „osvědčením započitatelným do 
splnění cíle (TAC)“ se rozumí speciálně 
označený elektronický dokument, jehož 
úkolem je poskytnout důkaz o tom, že 
dané množství energie bylo vyrobeno 
z obnovitelných zdrojů a že může být 
započteno do povinných cílů v členském 
státě, který toto osvědčení vystavil, nebo 
v jiných členských státech;

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 137
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – písm. h

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(h) „režimem podpory“ se rozumí režim 
pocházející z tržní intervence členského 
státu, která pomáhá energii 
z obnovitelných zdrojů nalézt trh snížením 
nákladů na výrobu této energie, zvýšením 
ceny, za kterou ji lze prodat, nebo 
zvýšením objemu takto prodané energie 

(h) „režimem podpory“ se rozumí režim, 
který vytváří nebo posiluje pobídky pro 
další rozvoj a využívání energie 
z obnovitelných zdrojů; tyto vnitrostátní 
režimy podpory zahrnují zejména zelené 
certifikáty, investiční podporu, daňová 
osvobození nebo úlevy, vratky daní 
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prostřednictvím závazku k obnovitelné 
energii nebo jinak;

a režimy přímé cenové podpory, zejména 
režimy plateb za dodávky a prémiových 
plateb za dodávky;

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 138
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Za biopalivo se považují 
přinejmenším níže vyjmenované výrobky:
a) bioethanol: ethanol (podpoložka 2207 
10 00 kombinované nomenklatury) 
s podílem alkoholu nejméně 99 % objemu 
vyrobený z biomasy nebo biologického 
rozkladu odpadů, jehož vlastnosti splňují 
alespoň požadavky normy EN 15376 
a který je užíván jako biopalivo;
b) bionafta: methylester vyrobený 
z rostlinného nebo živočišného oleje, 
s kvalitou nafty, užívaný jako biopalivo;
c) bioplyn: plynná pohonná hmota 
vyrobená z biomasy nebo biologického 
rozkladu odpadů, která může být vyčištěna 
až na kvalitu zemního plynu a užívána 
jako biopalivo, nebo dřevoplyn;
d) biomethanol: methanol vyrobený 
z biomasy, který se užívá jako biopalivo;
e) biodimethylether: dimethylether 
vyrobený z biomasy, užívaný jako 
biopalivo;
f) bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether): 
ETBE vyrobený z bioethanolu. Objemové 
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procento biopaliva v bio-ETBE je 47 %;
g) bio-MTBE (methyl-tercio-butyl-ether): 
palivo vyrobené z biomethanolu. 
Objemové procento biopaliva v bio-MTBE 
je 36 %;
h) syntetická biopaliva: syntetické 
uhlovodíky nebo směsi syntetických 
uhlovodíků vyrobené z biomasy;
i) biovodík: vodík vyrobený z biomasy 
nebo biologického rozkladu odpadů, 
užívaný jako biopalivo;
j) čistý rostlinný olej: olej vyrobený 
z olejných rostlin lisováním, vyluhováním 
nebo srovnatelnými postupy, surový nebo 
rafinovaný, avšak chemicky 
neupravovaný, pokud je jeho využití 
slučitelné s typem daného motoru 
a odpovídajícími požadavky týkajícími se 
emisí.

Or. de

Odůvodnění

Měly by být převzaty definice z článku 2 směrnice 2003/30, aby byla zajištěna kontinuita 
a právní jasnost. Definice bioethanolu by měla být přizpůsobena platné nomenklatuře.

Pozměňovací návrh 139
Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 2 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za biopaliva se považují alespoň tyto 
produkty:
a) bioethanol: etanol vyrobený z biomasy 
nebo biologického rozkladu odpadů, 
k použití jako biopalivo;
b) bionafta: methylester vyrobený 
z rostlinného nebo živočišného oleje, 
s kvalitou nafty, užívaný jako biopalivo;
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c) bioplyn: plynná pohonná hmota 
vyrobená z biomasy nebo biologického 
rozkladu odpadů, která může být vyčištěna 
až na kvalitu zemního plynu a užívána 
jako biopalivo, nebo dřevoplyn;
d) biomethanol: methanol vyrobený z 
biomasy, který se užívá jako biopalivo;
e) biodimethylether: dimethylether 
vyrobený z biomasy, užívaný jako 
biopalivo;
f) bio-ETBE (ethyl-tercio-butyl-ether): 
ETBE vyrobený z bioethanolu. Objemové 
procento biopaliva v bio-ETBE je 47 %:
g) bio-MTBE (methyl-tercio-butyl-ether): 
palivo vyrobené z biometanolu. Objemové 
procento biopaliva v bio-ETBE je 36 %:
h) syntetická biopaliva: syntetické 
uhlovodíky nebo směsi syntetických 
uhlovodíků vyrobené z biomasy;
i) biovodík: vodík vyrobený z biomasy 
nebo biologického rozkladu odpadů, 
užívaný jako biopalivo;
j) čistý rostlinný olej: olej vyrobený 
z olejných rostlin lisováním, vyluhováním 
nebo srovnatelnými postupy, surový nebo 
rafinovaný, avšak chemicky 
neupravovaný, pokud je jeho využití 
slučitelné s typem daného motoru 
a odpovídajícími požadavky týkajícími se 
emisí; 
k) celulózové biopalivo: bionafta získaná 
z jakékoli celulózy, hemicelulózy nebo 
ligninu, pocházející z obnovitelné 
biomasy.

Or. en

Odůvodnění

Tyto definice jsou ve směrnici 2003/30/ES. Pro úplnost připojujeme definici celulózového 
biopaliva.
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Pozměňovací návrh 140
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Dva nebo tři členské státy mohou cíle 
uvedené v příloze I části A splnit 
kolektivně, aby využily synergií.
a) Členské státy mohou za tímto účelem 
vytvořit systém, který umožní osobám 
přenést na třetí osoby osvědčení 
započitatelná do splnění cíle (TAC), která 
mohou být podle článku 10 započítána do 
vnitrostátních cílů.
b) Dva nebo více členských států se může 
dohodnout na vzájemném statistickém 
převodu energie z obnovitelných zdrojů, 
aby mohla být započítána do 
vnitrostátních cílů.
c) Členské státy se mohou dohodnout na 
provádění společných projektů, ve kterých 
jeden nebo více členských států podporuje 
projekty na podporu obnovitelné energie 
v jiném členském státě, aby si mohl takto 
získanou obnovitelnou energii částečně 
nechat započítat.
d) Dva nebo více členských států se může 
dohodnout na společném splnění cílů tím, 
že vytvoří zejména společné přeshraniční 
režimy podpory nebo že otevřou své 
vnitrostátní režimy pro energii z jiných 
členských států. V tomto případě musí 
společně doložit podíl obnovitelné energie 
na své konečné spotřebě, kterého by 
dosáhli, pokud by své cíle plnili jednotlivě.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 
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Pozměňovací návrh 141
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zavedou příslušná opatření 
s cílem zajistit, aby se podíl energie 
z obnovitelných zdrojů rovnal podílu 
uvedeném v indikativním směru 
stanoveném v části B přílohy I nebo ho 
překračoval.

2. Členské státy zavedou příslušná opatření 
s cílem zajistit, aby se podíl energie
z obnovitelných zdrojů rovnal podílu 
uvedeném v závazných minimálních 
prozatímních cílech stanovených v části B 
přílohy I nebo ho překračoval.

Or. de

Odůvodnění

V zájmu zajištění splnění celkových cílů ES a členských států pro rok 2020 musí být přijaty 
rovněž závazné prozatímní cíle. Indikativní směr uvedený v příloze I části B začíná velmi 
nízko a stanoví největší nárůst obnovitelných zdrojů až v průběhu posledních deseti let před 
rokem 2020. Pokud členské státy tento úkol nesplní, bude pro ně velmi těžké splnit cíl pro rok 
2020. V tomto ohledu je to nutné považovat za nezbytné minimum.

Pozměňovací návrh 142
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10% konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

vypouští se

Při výpočtu celkové energie spotřebované 
v dopravě se pro účely prvního 
pododstavce nezohledňují jiné ropné 
produkty než benzin a motorová nafta.

Or. en
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Odůvodnění

Cíl 10% podílu biopaliv do roku 2020 vyplývající ze směrnice o obnovitelných zdrojích 
energie byl navržen Evropskou radou v březnu 2007. Hlavy států a předsedové vlád však 
stanovili nutnost splnění zvláštních předpokladů, tj. a) výroba musí být udržitelná a b) druhá 
generace musí být dostupná na trhu. Od března 2007 je stále jistější, že tyto podmínky 
nebudou splněny. Od 10% cíle musí být proto upuštěno.

Pozměňovací návrh 143
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

3. Dokud neexistuje společný režim 
podpory pro energii z obnovitelných 
zdrojů, je potřeba, aby různé vnitrostátní 
režimy podpory účinně usilovaly o splnění 
cílů této směrnice, zejména

Při výpočtu celkové energie spotřebované 
v dopravě se pro účely prvního 
pododstavce nezohledňují jiné ropné 
produkty než benzin a motorová nafta.

– s cílem splnit vnitrostátní a celoevropské 
rozvojové cíle,

– s cílem splnit cíle ochrany životního 
prostředí, které vycházejí z vnitrostátních 
režimů podpory, způsobem, který nejlépe 
odpovídá vnitrostátním možnostem 
a příslušné vnitrostátní situaci, a
– s cílem zajistit bezpečné a vyvážené 
zásobování energií.
Členské státy musí mít pro účinné 
uplatnění cílů stanovených v této směrnici 
možnost rozhodnout, zda a v jakém 
rozsahu poskytnou podporu energii 
vyrobené z obnovitelných zdrojů v jiném 
členském státě ze svých vnitrostátních 
režimů podpory. V případě potřeby to 
může vést i k omezení obchodu.

Or. de
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Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 144
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě, ale pouze za podmínky, že 
energie z obnovitelných zdrojů naplňuje 
podmínku ekologické udržitelnosti 
a sociální kritéria podle článku 15. Cíl 
bude podléhat pravidelnému přezkumu 
v roce 2012 a potom každé tři roky, na 
základě podávání zpráv Komisi podle 
článku 20.

Při výpočtu celkové energie spotřebované 
v dopravě se pro účely prvního 
pododstavce nezohledňují jiné ropné 
produkty než benzin a motorová nafta. 

Or. fi

Pozměňovací návrh 145
Péter Olajos

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
na konečné spotřebě energie v dopravě 
v uvedeném členském státě byl alespoň
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členském státě.

- 6 % v roce 2012
- 8 % v roce 2016
- 10 % v roce 2020

Při výpočtu celkové energie spotřebované 
v dopravě se pro účely prvního 
pododstavce nezohledňují jiné ropné 
produkty než benzin a motorová nafta. 

Or. en

Odůvodnění

Povinné prozatímní cíle pro obnovitelnou energii v dopravě pro období deseti let před rokem 
2020 zajistí, že členské státy vytvoří pobídky pro postupný rozvoj evropského trhu a zabrání 
zbytečnému narušení trhu ke konci období. Tím, že se zajistí soulad těchto povinných 
prozatímních cílů s požadavky na pravidelné podávání zpráv členskými státy podle článku 19, 
vytvoří tyto cíle bezpečnostní síť pro Komisi, aby posoudila veškeré škodlivé účinků splnění 
cíle pro rok 2020 a případně navrhla opravná opatření.

Pozměňovací návrh 146
Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě, přičemž biopaliva a jiné 
biokapaliny započítávané do plnění cílů 
musí splňovat kritéria udržitelnosti 
uvedená v článku 15. Do konce roku 2015 
mohou členské státy stanovit cíl pro 
nejméně 1 % konečné spotřeby energie 
v dopravě z celulózového biopaliva.

Každý členský stát zajistí, aby podíl 
celulózového biopaliva v dopravě v roce 
2020 byl alespoň 2 % konečné spotřeby 
energie v dopravě v uvedeném členském 
státě.
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Or. en

Pozměňovací návrh 147
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

3.  Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.  Energie z obnovitelných 
zdrojů se do cíle započítá pouze tehdy, 
pokud splňuje kritéria udržitelnosti 
z hlediska životního prostředí, uvedená 
v článku 15. Členské státy budou usilovat 
o splnění 20% podílu 10% cíle v dopravě 
prostřednictvím jiných zdrojů obnovitelné 
energie, než je biomasa.  Celkový cíl 10 % 
bude podléhat pravidelnému přezkumu 
každé tři roky počínaje rokem 2012, na 
základě podávání zpráv Komisi podle 
článku 20.

Or. en

Pozměňovací návrh 148
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě. Nejméně 30 % cíle bude 
dosaženo pomocí elektřiny nebo vodíku 
z obnovitelných zdrojů nebo energie 
z lignocelulózní biomasy nebo řas.
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Or. en

Odůvodnění

10% podílu obnovitelné energie v odvětví dopravy lze dosáhnout využitím zdrojů energie, 
jako je biomasa, elektřina nebo vodík. Na ideálním trhu je možné ponechat volbu technologií 
na účastnících trhu. Trh má však sklony volit řešení s nejrychlejší návratností investic. Pro 
podporu slibných řešení, jako je elektřina a vodík, jsou nezbytné dílčí cíle. Kromě toho 
existují rozšířené obavy týkající se cíle; Evropská agentura pro životní prostředí například 
v nedávné zprávě radí ponechat spotřebu tzv. biopaliv první generace pod úrovní 10 %.

Pozměňovací návrh 149
Gyula Hegyi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě. 

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě, pokud budou biopaliva 
druhé generace široce dostupná a pokud 
bude existovat rozumný zemědělský 
přebytek kapacity v rámci EU.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění přínosu cílů v oblasti biopaliva pro životní prostředí a evropské 
hospodářství musíme zajistit dostatečný zemědělský přebytek kapacity v Evropě a také širokou 
dostupnost biopaliva druhé generace.
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Pozměňovací návrh 150
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě. 

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů a rašeliny, 
která splňuje kritéria udržitelnosti,
v dopravě v roce 2020 byl alespoň 10 % 
konečné spotřeby energie v dopravě 
v uvedeném členském státě. 

Or. en

Odůvodnění

Rašelina je pomalu obnovitelná biomasa. Rašelina, která splňuje kritéria udržitelnosti 
(certifikovaná produkce rašeliny z již vysušených lesních mokřin a z bažin), musí být 
započítána do cíle v oblasti biopaliv. Klasifikace rašeliny jako částečně obnovitelného zdroje 
by EU přiblížilo jejím cílům.

Pozměňovací návrh 151
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů v dopravě 
v roce 2020 byl alespoň 10 % konečné 
spotřeby energie v dopravě v uvedeném 
členském státě.

3. Každý členský stát zajistí, aby podíl 
energie z obnovitelných zdrojů 
a z obnovitelné rašeliny v dopravě v roce 
2020 byl alespoň 8 % konečné spotřeby 
energie v dopravě v uvedeném členském 
státě, ale pouze za podmínky, že energie z 
obnovitelných zdrojů naplňuje podmínku 
ekologické udržitelnosti podle článku 15. 
Cíl bude podléhat pravidelnému 
přezkumu v roce 2012 a potom každé tři 
roky, na základě podávání zpráv Komisi 
podle článku 20.

Or. en
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Pozměňovací návrh 152
Dorette Corbey, Johannes Lebech

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Komise do 1. ledna 2010 vypracuje 
metodiku pro výpočet podílu obnovitelné 
elektřiny a vodíku na celkové skladbě 
pohonných hmot.
Toto opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice jejím doplněním, se přijme 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Existují rozšířené obavy o tom, zda je cíl 10 % žádoucí. Evropská agentura pro životní 
prostředí v nedávné zprávě radí ponechat spotřebu tzv. biopaliv první generace pod úrovní 
10 %. Elektřina a vodík by měly být součástí tohoto řešení. V současné době je však obtížné 
změřit podíl těchto pohonných hmot na jejich celkové skladbě. V zájmu usnadnění používání 
elektřiny nebo vodíku v pohonných hmotách je nutné zavést metodiku pro výpočet.

Pozměňovací návrh 153
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Dostupnost dřeva pro využití jako 
průmyslové suroviny musí být při 
propagaci obnovitelné energie chráněna. 
V zájmu zabránění konfliktům mezi 
zpracovatelským průmyslem a odvětvím 
energetiky by neměly existovat žádné 
dotace, které by zvýhodňovaly využívání 
surového dřeva pro výrobu energie.
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Or. en

Odůvodnění

Dostupnost dřeva pro využití jako průmyslové suroviny musí být při propagaci obnovitelné 
energie chráněna, a to proto, že: Zpracování dřevěných výrobků vytváří 13 krát více 
pracovních míst a 8 krát vyšší přidanou hodnotu než přímé využití pro výrobu energie; na 
využívání přírodních zdrojů a výrobu bioenergie by měla být uplatněna zásada účinnosti 
(zpracování–recyklace–výroba energie); neměly by existovat žádné dotace, které zvýhodňují 
využívání surového dřeva pro výrobu energie s cílem zabránit konfliktům mezi 
zpracovatelským průmyslem a odvětvím energetiky; měla by být prosazována mobilizace 
zbytků dřeva a lesních zbytků.

Pozměňovací návrh 154
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Každý členský stát přijme vnitrostátní 
akční plán.

1. Každý členský stát ve spolupráci se 
svými regionálními orgány přijme 
vnitrostátní akční plán.

Or. en

Pozměňovací návrh 155
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členský stát, jehož podíl energie 
z obnovitelných zdrojů klesl 
v bezprostředně předcházejícím dvouletém 
období pod hranici indikativního směru 
uvedeného v části B přílohy I, předloží 
Komisi nejpozději do 30. června 
následujícího roku nový vnitrostátní akční 
plán a stanoví v něm příslušná opatření, 
jimiž zajistí, že se v budoucnu podíl 
energie z obnovitelných zdrojů bude rovnat 

3. Členský stát, jehož podíl energie 
z obnovitelných zdrojů klesl 
v bezprostředně předcházejícím dvouletém 
období pod hranici povinných 
prozatímních cílů uvedených v části B 
přílohy I, předloží Komisi nejpozději do 
30. června následujícího roku nový 
vnitrostátní akční plán a stanoví v něm 
příslušná opatření, jimiž zajistí, že se 
v budoucnu podíl energie z obnovitelných 



AM\727647CS.doc 57/149 PE407.817v01-00
Externí překlad

CS

indikativnímu směru stanovenému v části 
B přílohy I nebo ho překročí.

zdrojů bude rovnat indikativnímu směru 
stanovenému v části B přílohy I nebo ho 
překročí.

Or. de

Pozměňovací návrh 156
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy musí poskytnou pobídky 
pro rozvoj čerpací infrastruktury 
plynných pohonných hmot pro dopravu 
a v krátkodobém až střednědobém výhledu 
zajistit pobídky potenciálním kupujícím 
těchto vozidel s cílem podporovat rozsáhlý 
trh a vytvořit podmínky nezbytné pro 
široce udržitelnou mobilitu.

Or. en

Odůvodnění

V každé zemi, ve které byla úspěšně zavedena vozidla na alternativní plynné pohonné hmoty, 
byla podpora vlády dotčené země – a často i místních orgánů – absolutně nezbytná. V 
krátkodobém a střednědobém výhledu je bez vládní podpory obtížné s prosazováním 
rozsáhlého trhu s těmito vozidly upět.

Pozměňovací návrh 157
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 1 – písm. a až c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) konečné spotřeby elektřiny z 
obnovitelných zdrojů energie;

(a) konečné fyzikální spotřeby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie;

(b) konečné spotřeby energie z 
obnovitelných zdrojů pro vytápění a 

(b) konečné fyzikální spotřeby energie 
z obnovitelných zdrojů pro vytápění 
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chlazení; a a chlazení; a
(c) konečné energie z obnovitelných zdrojů 
spotřebované v dopravě.

(c) konečné fyzikální energie 
z obnovitelných zdrojů spotřebované 
v dopravě.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 158
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 5 – pododstavec 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely odst. 1 písm. b) se zohlední 
tepelná energie vyrobená tepelnými 
čerpadly, která využívají odpadové nebo 
jiné termální teplo obnovitelného původu.

Or. en

Odůvodnění

Čerpadla jsou využívána pro zlepšení využití energie získané ze spalin nebo jiných zdrojů 
odpadového tepla a vyrábějí termální energii pro dálkové vytápění a chlazení.

Pozměňovací návrh 159
Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Elektřina vyrobená z obnovitelných 
zdrojů energie ve třetích zemích se 

9. Elektřina a energie v odvětví dopravy
vyrobená z obnovitelných zdrojů energie 
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zohlední pro účely měření souladu 
s požadavky této směrnice týkajícími se 
vnitrostátních cílů pouze, jestliže:

ve třetích zemích se zohlední pro účely 
měření souladu s požadavky této směrnice 
týkajícími se vnitrostátních cílů pouze, 
jestliže:

(a) je spotřebována ve Společenství; (a) jsou fyzicky dováženy a spotřebovány
ve Společenství;

(b) ji vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice 
v platnost; a 

(b) je vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice 
v platnost; a

(c) je pro ni vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

(c) je pro ně vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

Or. en

Pozměňovací návrh 160
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9

Znění navržené Komisí Znění navržené Komisí

9. Elektřina vyrobená z obnovitelných 
zdrojů energie ve třetích zemích se 
zohlední pro účely měření souladu 
s požadavky této směrnice týkajícími se 
vnitrostátních cílů pouze, jestliže:

9. Elektřina vyrobená z obnovitelných 
zdrojů energie ve třetích zemích se 
zohlední pro účely měření souladu 
s požadavky této směrnice týkajícími se 
vnitrostátních cílů pouze, jestliže:

(a) je spotřebována ve Společenství; (a) je spotřebována ve Společenství;

(b) ji vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice 
v platnost; a 

(b) ji vyrobilo zařízení, které bylo uvedeno 
do provozu po dni vstupu této směrnice 
v platnost; a 

(c) je pro ni vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

(c) je pro ni vydána záruka původu, která 
tvoří součást systému záruk původu, který 
je rovnocenný systému stanovenému v této 
směrnici.

Or. de

Odůvodnění

Je potřebná právní úprava biopaliv odpovídající požadavkům podle čl. 5 odst. 9 pro uznávání 
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elektřiny dovážené z třetích zemí s cílem zajistit rozvoj obnovitelných energií v těchto zemích.

Pozměňovací návrh 161
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 5 – odst. 9 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) Podíl energie z obnovitelných zdrojů 
na celkové výrobě energie ve třetím státě 
se nesnižuje z důvodu dovozu energie do 
Společenství a 

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů.

Pozměňovací návrh 162
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jako alternativu k záruce o původu 
mohou členské státy dobrovolně vydávat 
osvědčení započitatelná do splnění cíle 
(TAC), na které tato směrnice nezakládá 
právní nárok. Členské státy zajistí, aby 
osvědčení započitatelná do splnění cíle 
(TAC) splňovalo ustanovení odstavců 1 až 
4. Kromě toho dbají členské státy o to, aby 
osvědčení započitatelná do splnění cíle 
(TAC) byla výslovně jako taková označena 
a aby byla rušena elektronicky.

Or. de
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Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 163
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 6 – odst. 4 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4b. Záruka původu a osvědčení 
započitatelná do splnění cíle (TAC) samy 
o sobě nezakládají nárok na podporu 
z vnitrostátních systémů podpory.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 164
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 7 – nadpis a odst. 1:

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příslušné orgány a rejstříky záruk původu Příslušné orgány a rejstřík pro osvědčení 
započitatelná do splnění cíle (TAC)

1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:

1. Každý členský stát určí jeden příslušný 
orgán, který bude provádět tyto úkony:
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(a) vytvoření a vedení vnitrostátního
rejstříku záruk původu; 

(a) vytvoření a vedení vnitrostátního
rejstříku pro osvědčení započitatelná do 
splnění cíle (TAC);

(b) vydávání záruk původu; (b) vydávání osvědčení započitatelných do 
splnění cíle (TAC);

(c) zaznamenávání všech převodů záruk 
původu;

(c) zaznamenávání všech převodů
osvědčení započitatelných do splnění cíle 
(TAC);

(d) rušení záruk původu; (d) rušení osvědčení započitatelných do 
splnění cíle (TAC);

(e) vydávání výroční zprávy o počtu záruk
původu, které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného orgánu 
a zrušeny.

(e) vydávání výroční zprávy o počtu 
osvědčení započitatelných do splnění cíle 
(TAC), které byly vydány, převedeny na 
příslušný orgán anebo z příslušného orgánu 
a zrušeny.
(Horizontální pozměňovací návrh: V celé 
směrnici se výraz „záruka původu“ nahrazuje 
výrazem „osvědčení započitatelné do splnění 
cíle (TAC)“)

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 165
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Vnitrostátní rejstřík záruk původu 
obsahuje záruky původu držené každou 
osobou. Záruka původu je v danou dobu 
vedena pouze v jednom rejstříku. 

3. Vnitrostátní rejstřík osvědčení 
započitatelných do splnění cíle (TAC) 
obsahuje osvědčení započitatelná do 
splnění cíle (TAC) držená každou osobou.
Osvědčení započitatelné do splnění cíle 
(TAC) je v danou dobu vedeno pouze 
v jednom rejstříku.
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Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 166
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 7 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Příslušný orgán je jako jediný 
odpovědný za veškerá zařízení 
provozovaná v daném členském státě. 
Není příslušný k vydávání osvědčení 
započitatelných do splnění cíle (TAC) pro 
zařízení, která jsou provozována v jiném 
členském státě. Členské státy zajistí, aby 
nebyla porušována příslušnost 
příslušných orgánů v jiných členských 
státech založená na této směrnici.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 167
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 8 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy, které nevydávají 



PE407.817v01-00 64/149 AM\727647CS.doc
Externí překlad

CS

osvědčení započitatelná do splnění cíle 
(TAC), mohou rozhodnout, že osvědčení 
započitatelná do splnění cíle (TAC), která 
byla vydána v jiných členských státech, 
musí být zrušena na základě ustanovení 
odstavce 1. V takovém případě určí orgán, 
který je jako jediný odpovědný v této věci.

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 168
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 10 – nadpis a úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Účinky zrušení záruk původu Účinky zrušení osvědčení započitatelných 
do splnění cíle (TAC);
1. Členské státy, které vydávají osvědčení 
započitatelná do splnění cíle (TAC), 
mohou do svých vnitrostátních cílů 
započíst osvědčení započitatelná do 
splnění cíle (TAC) vystavená jinými 
členskými státy podle ustanovení odstavce 
2.

Pokud příslušný orgán zruší záruku 
původu, kterou sám nevydal, odpovídající 
množství energie z obnovitelných zdrojů se 
pro účely posuzování slučitelnosti 
s požadavky této směrnice v oblasti 
vnitrostátních cílů:

2. Pokud příslušný orgán zruší osvědčení 
započitatelné do splnění cíle (TAC), 
kterou sám nevydal, odpovídající množství 
energie z obnovitelných zdrojů se pro 
účely posuzování slučitelnosti s požadavky 
této směrnice v oblasti vnitrostátních cílů:

Or. de

Odůvodnění

Členské státy nesou odpovědnost za splnění svých vnitrostátních rozvojových cílů. Proto jim 
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směrnice i nadále musí ponechat možnost splnit cíle prostřednictvím vhodných podpůrných 
nástrojů. 

Pozměňovací návrh 169
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Mechanismus přímých pokut

1. V zájmu zajištění jednoznačného a 
širokého dodržování cílů této směrnice 
členskými státy, vytvoří Komise 
mechanismus přímých pokut vůči těmto 
státům.
2. Komise uloží přímé pokuty členským 
státům, které nesplní cíle směrnice tím, že 
nedodrží závazné prozatímní cíle 
stanovené v části B přílohy I 
v bezprostředně předcházejícím dvouletém 
období, a které nemohou prokázat, že 
obdržely osvědčení započitatelná do 
splnění cíle (TAC) od třetího členského 
státu (který své cíle překročil) v souladu 
s články 3 a 9. V případě společných 
projektů dvou nebo více členských států 
Komise uloží pokuty společně těm 
členským státům, které se podílejí na 
příslušném společném provádění nebo 
společném plánu a které nesplnily 
společné povinné směrové cíle.
3. Komise přijme opatření nezbytná pro 
provedení odstavce 1, zejména vypracuje 
do konce roku 2010 nezbytné pokyny, 
metody výpočtu a soubor pokut za 
porušení a přijme podrobná ustanovení 
pro správní postupy a zřízení zvláštního 
fondu, do kterého budou tyto příjmy 
směřovat, v souladu s čl. 18 odst. 2 
nařízení Rady (ES, Euratom) 
č. 1605/2002 ze dne 25. června 2002, 
kterým se stanoví finanční nařízení 
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o souhrnném rozpočtu Evropských 
společenství (účelově vázané příjmy). Tato 
prováděcí opatření by měla rovněž 
obsahovat ustanovení o správě a využívání 
fondu na podporu projektů obnovitelné 
energie v členských státech, které své cíle 
překročily, a obecně na posílení výzkumu, 
výroby a využívání obnovitelných zdrojů 
energie a na vyšší energetickou účinnost 
v Evropské unii.
4. Komise zahájí řízení o přímé pokutě 
bezprostředně po té, co vyhodnocení 
zprávy členského státu ukáže, že tento stát 
nesplnil svou povinnost, nebo kdykoli po 
získání jakéhokoli důkazu o tom, že 
členských stát neplní své povinnosti.
5. Pokuta se spočítá na základě 
nevyrobených MWh obnovitelné energie 
ve srovnání s povinným cílem a měla by 
být stanovena na vhodné úrovni pro 
poskytnutí silné pobídky pro členské státy, 
aby investovaly do obnovitelné energie, 
s cílem splnit, a dokonce překročit 
vnitrostátní cíle.
6. Opatření, jehož předmětem je změna 
jiných než podstatných prvků této 
směrnice mimo jiné jejím doplněním, se 
přijme regulativním postupem s kontrolou 
podle článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.
7. Platba pokuty nezbavuje členský stát 
povinnosti splnit své povinné prozatímní 
cíle stanovené v části B přílohy I a celkový 
cíl stanovený v třetím sloupci tabulky 
v příloze I. Článek 4 odst. 3 se v tomto 
případě použije rovněž.

Or. en

Odůvodnění

Kvóty a daně by dlouho využívány jako regulační nástroj práva ES; nyní by měly být jako 
součást politiky v oblasti životního prostředí přijaty pokuty ve snaze motivovat členské státy 
k plnění povinností. Tyto pokuty by měly být vypočítány tak, aby zajistily silnou motivaci 
členských států k investicím do obnovitelných zdrojů energie ve snaze splnit nebo dokonce 
překročit jejich cíle. Podle stávajících hospodářských hledisek by bylo přiměřených základem 
pro pokutu 90 EUR za nesplněnou MWh obnovitelné energie.
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Pozměňovací návrh 170
Guido Sacconi

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) bylo dosaženou souladu s postupy 
posuzování dopadů, plánování 
a poskytování licencí podle stávajících 
různých částí právních předpisů EU 
v oblasti životního prostředí;

Or. en

Odůvodnění

Postupy posuzování dopadů a poskytování licencí jsou stanovené ve značném počtu směrnice 
EU. Pro zajištění hladkého rozvoje obnovitelných zdrojů by měly být postupy podle nové 
směrnice o obnovitelných zdrojích v souladu se stávajícími pravidly a postupy.

Pozměňovací návrh 171
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy jasně vymezí všechny 
technické specifikace, které musí pro účely 
využívání režimu podpory splňovat 
zařízení a systémy pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud existuje 
evropská norma, včetně ekologických 
štítků, energetických štítků a jiných 
systémů technických referencí stanovených 
evropskými orgány pro normalizaci, 
technická specifikace se vyjádří odkazem 
na tyto normy. Z těchto technických 
specifikací nevyplývá, zda bude pro 
příslušné zařízení a systémy vydáno 
osvědčení.

2. Členské státy jasně vymezí všechny 
technické specifikace, které musí pro účely 
využívání režimu podpory splňovat 
zařízení a systémy pro výrobu energie 
z obnovitelných zdrojů. Pokud existuje 
evropská norma, včetně ekologických 
štítků, energetických štítků a jiných 
systémů technických referencí stanovených 
evropskými orgány pro normalizaci, 
technická specifikace se vyjádří odkazem 
na tyto normy. Z těchto technických 
specifikací nevyplývá, zda bude pro 
příslušné zařízení a systémy vydáno 
osvědčení, a nesmějí uzavírat vnitrostátní 



PE407.817v01-00 68/149 AM\727647CS.doc
Externí překlad

CS

trhy.

Or. de

Odůvodnění

Vnitrostátní technické specifikace by neměly být používány k ochraně vnitrostátních trhů. 
Stávající omezení na vnitřním trhu brání již dnes rozvoji obnovitelných energií.

Pozměňovací návrh 172
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových nebo 
rekonstruovaných budovách. Všechny 
výjimky z tohoto minimálního množství 
musí být transparentní a musí vycházet 
z kritérií týkajících se:

Členské státy ve svých stavebních 
předpisech a kodexech stanoví požadavek 
využití minimálního množství energie 
z obnovitelných zdrojů v nových 
budovách. Všechny výjimky z tohoto 
minimálního množství musí být 
transparentní a musí vycházet z kritérií 
týkajících se: 

Or. de

Odůvodnění

Vlastníci, kteří mají v úmyslu provést rekonstrukci, budou v budoucnosti pod dvojitým tlakem 
a je namístě se obávat, že by tyto nepřiměřeně vysoké požadavky vedly k neprovedení 
smysluplných rekonstrukčních opatření. Jedná se jednak o povinnost využívat minimální 
množství obnovitelné energie stanovenou v tomto návrhu a jednak o povinnost splnit 
minimální požadavky na celkovou účinnost rekonstruované budovy, která bude zavedena 
nadcházející změnou směrnice 2002/91/ES o energetické náročnosti budov a vnitrostátními 
předpisy. Členské státy musí mít možnost se rozhodnout, zda stanoví povinnost využívání 
obnovitelných energií v budovách, nebo zda tyto energie budou podporovat jiným způsobem.
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Pozměňovací návrh 173
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ba) využívání tepla z kombinované 
výroby, pokud je vysoce účinná ve smyslu 
směrnice EU 2004/8/ES.

Or. de

Odůvodnění

Dálkové vytápění z kombinované výroby poskytuje důležitý příspěvek k účinnému využívání 
surovin a ke snižování emisí CO2. Vzhledem k tomu, že dálkové teplo nelze přenášet na velké 
vzdálenosti, mělo by být všude, kde existují sítě pro dálkové vytápění, využíváno co nejplošněji. 
Využívání dálkového tepla by proto nemělo být omezeno povinným využíváním obnovitelných 
zdrojů energie. 

Pozměňovací návrh 174
Justas Vincas Paleckis

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 4 – písm. a, b, ba (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov 
s nulovou energií; nebo 

(a) užívání energeticky pasivních budov, 
nízkoenergetických budov a budov 
s nulovou energií; 

(b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie.

(b) místních omezení dostupnosti zdrojů 
obnovitelné energie; nebo 
(ba) podmínek hospodářské účinnosti 
a technické proveditelnosti.

Or. lt
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Pozměňovací návrh 175
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Evropská unie a členské státy zajistí 
veškerými dostupnými prostředky, aby 
celková spotřeba energie v dopravě 
podstatně poklesla. Hlavní způsoby 
omezení celkové spotřeby energie 
v dopravě zahrnují dopravní plánování, 
podporu veřejné dopravy, zvýšení podílu 
výroby elektrických vozidel a výrobu 
vozidel o menší velikosti a s nižším 
objemem motoru.

Or. fi

Pozměňovací návrh 176
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 12 – odst. 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5a. Členské státy nezakáží, neomezí ani 
nezabrání uvedení na trh a/nebo uvedení 
do provozu na svém území obnovitelných 
zdrojů energie, které jsou v souladu se 
směrnicemi o označení shody ES nebo 
o evropských technických normách nebo 
které jsou legálně prodávány v jiném 
členském státě.

Or. en
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Pozměňovací návrh 177
Peter Liese

Návrh směrnice
Čl. 13 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy vytvoří systémy
osvědčování pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy jsou založeny na 
kritériích stanovených v příloze IV. Každý 
členský stát uzná osvědčení, které vydá 
jiný členský stát v souladu s těmito kritérii.

3. Členské státy zajistí dostupnost systémů
osvědčování nebo rovnocenných systémů 
kvalifikace pro osoby zajišťující instalaci 
kotlů a kamen na biomasu, solárních 
fotovoltaických a solárních tepelných 
systémů a tepelných čerpadel malého 
rozsahu. Tyto systémy osvědčování jsou 
založeny na kritériích stanovených 
v příloze IV. Každý členský stát uzná 
osvědčení, které vydá jiný členský stát 
v souladu s těmito kritérii; směrnice 
2005/36/ES tím není dotčena.

Or. de

Pozměňovací návrh 178
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Článek 14 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Přístup k distribuční soustavě elektřiny Přístup k distribuční soustavě

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby režim podpory vytvořený pro používání bioplynu k výrobě tepla a elektřiny byl 
doprovázen finančně neutrálními režimy podpory pro výrobu biomethanu ve kvalitě, která je 
vhodná pro vstřikování do potrubí a pro použití ve vozidlech.
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Pozměňovací návrh 179
Amalia Sartori

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny a plynných pohonných hmot 
(jako je bioplyn/biomethan)
z obnovitelných zdrojů energie, případně
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Je zásadní, aby režim podpory vytvořený pro používání bioplynu k výrobě tepla a elektřiny byl 
doprovázen finančně neutrálními režimy podpory pro výrobu biomethanu ve kvalitě, která je 
vhodná pro vstřikování do potrubí a pro použití ve vozidlech.

Pozměňovací návrh 180
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní veškeré nezbytné 
kroky k rozvoji infrastruktury pro 
elektrickou distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie.

Or. de



AM\727647CS.doc 73/149 PE407.817v01-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Členské státy učiní veškeré nezbytné kroky pro přizpůsobení budoucího vývoje v odvětví 
elektřiny, zejména zvýší průnik energie z obnovitelných zdrojů.

Pozměňovací návrh 181
Daciana Octavia Sârbu

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji infrastruktury pro elektrickou 
distribuční soustavu tak, aby se 
přizpůsobila dalšímu rozvoji výroby 
elektřiny a dálkového vytápění a/nebo 
chlazení z obnovitelných zdrojů energie, 
včetně propojovacích vedení mezi 
členskými státy.

Or. en

Pozměňovací návrh 182
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 14 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přenos a distribuci 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
energie. Zajistí rovněž přednostní přístup 
elektřiny vyrobené z obnovitelných zdrojů 
do distribuční soustavy. Při správě zařízení 
na výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 

2. Aniž je dotčeno zachování spolehlivosti 
a bezpečnosti distribuční soustavy, členské 
státy zajistí, aby provozovatelé 
přenosových a distribučních soustav 
zaručili na svém území přednostní přístup 
do distribuční soustavy a přenos 
a distribuci elektřiny vyrobené 
z obnovitelných zdrojů energie. Zajistí 
rovněž přednostní přístup elektřiny 
vyrobené z obnovitelných zdrojů do 
distribuční soustavy. Při správě zařízení na 
výrobu elektrické energie dají 
provozovatelé přenosových soustav 
přednost výrobním zařízením využívajícím 
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systému umožňuje. obnovitelné zdroje energie, pokud to 
provozování vnitrostátního elektrického 
systému umožňuje.

Or. de

Odůvodnění

Přednostní přístup k soustavě je důležitý pro splnění 20% cíle obnovitelných zdrojů 
a odůvodněný na základě: diskriminace, které čelí obnovitelné zdroje energie na trhu s 
elektřinou. Větrná energie má příznivý vliv na ceny energie vzhledem k nízkým mezním 
nákladům elektřiny z větrné energie. Tento přínos činil pouze za rok 2006 pro německé 
spotřebitele elektřiny 4,98 miliard EUR (studie německého ministerstva životního prostředí, 
http://www.erneuerbare-energien.de/inhalt/39649/) 

Pozměňovací návrh 183
Vittorio Prodi

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
1. Členské státy učiní nezbytné kroky 
k rozvoji plynárenské síťové 
infrastruktury tak, aby se přizpůsobila 
dalšímu rozvoji výroby elektřiny 
z obnovitelných zdrojů energie, včetně 
propojovacích vedení mezi členskými 
státy.
2. Aniž je dotčena spolehlivost bezpečnosti 
plynárenské soustavy, musí vnitrostátní 
orgány zaručit příjem a distribuci plynu 
vyrobeného z obnovitelných zdrojů 
energie, a to s prioritním přístupem.
3. Členské státy budou požadovat, aby 
vnitrostátní orgány v oblasti plynárenské 
soustavy zveřejnily svá vzorová pravidla 
pro investice do nezbytných technických
úprav.
4. Členské státy zajistí, aby ukládání 
poplatků z dopravu a distribuci nebylo 
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diskriminační vůči výrobcům plynu 
z obnovitelných zdrojů energie a aby tyto 
poplatky odrážely nákladové výhody 
vyplývající z připojení zařízení do 
plynárenské soustavy.

Or. en

Odůvodnění

Měla by být zavedena ustanovení jak pro výrobu plynu, tak pro výrobu elektřiny.

Pozměňovací návrh 184
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Článek 15 – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny

Kritéria udržitelnosti ze sociálního 
hlediska a z hlediska životního prostředí 
pro energii z biomasy.

Or. en

Odůvodnění

Vedle kritérií životního prostředí jsou nezbytná také kritéria sociální.

Pozměňovací návrh 185
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – úvod

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Biopaliva a jiné biokapaliny se pro 
účely uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, 
pouze pokud splňují kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 5:

1. Energie z biomasy se pro účely uvedené 
v písm. a), b) a c) zohlední, pouze pokud 
splňuje kritéria stanovená v odstavcích 2 
až 8:

Or. en
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Odůvodnění

Udržitelná výroba by neměla být omezena na udržitelnost z hlediska životního prostředí. 
Dobře zdokumentované sociální problémy a porušování lidských práv výrobou biopaliv 
ukazuje, že by sociální standardy měly být začleněny do kritérií udržitelnosti EU pro 
biopaliva. 

Pozměňovací návrh 186
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(aa) měření souladu pohonných hmot 
s požadavky směrnice o kvalitě paliva;

Or. en

Odůvodnění

Pravidla pro biopaliva pro odvětví dopravy by měla být harmonizována jak ve směrnici 
o obnovitelných zdrojích, tak ve směrnici o kvalitě paliva. Proto je potřebný křížový odkaz pro 
zajištění, že se podle obou směrnic uplatňuje jeden soubor pravidel.

Pozměňovací návrh 187
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35 %. 

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání energie z biomasy zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 je určená 
na základě čl. 17 odst. 1 a je alespoň 60 %.

Or. en

Odůvodnění

Práh emisí skleníkových plynů musí být dostatečně vysoko, aby bylo zaručeno účinné 
využívání vzácných zdrojů biomasy. Pokud také nebude podstatně zlepšena metoda pro 
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výpočet, existuje riziko výrazného přecenění úspory emisí skleníkových plynů, což by vedlo ke 
klamání spotřebitelů a chybné politice.

Pozměňovací návrh 188
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35 %. 

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání energie z biomasy zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 je určená 
na základě čl. 17 odst. 1 a je alespoň 35 %. 

Or. en

Pozměňovací návrh 189
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35 %. 

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání energie z biomasy zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 je alespoň 
35% a poroste až na nejméně 50 % ke dni 
1. ledna 2012 a 60 % ke dni 1. ledna 2017. 

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje minimální úspory emisí skleníkových plynů pro energii z biomasy ve výši 
35 %, což je příliš nízko, potřebné jsou úspory alespoň ve výši 60 % emisí skleníkových plynů.
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Pozměňovací návrh 190
Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35 %. 

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání energie z biomasy zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 je určená 
na základě čl. 17 odst. 1 a je alespoň 50 %.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované úspory emisí skleníkových plynů o 35 % jsou málo ambiciózní. Takto nízko 
stanovené cíle většina biopaliv na trhu bude splňovat, což povede k riziku zablokování výroby 
na neúčinné úrovni s omezeným přínosem pro klima, včetně případných značných nepřímých 
účinků na využití půdy. Mimoto stanovením hranice skleníkových plynů pouze na 35 % bude 
potlačen významný potenciál pro účinnou výrobu biopaliv v tropických oblastech.

Pozměňovací návrh 191
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání biopaliv a jiných biokapalin
zohledněná pro účely uvedené v odstavci 1 
je alespoň 35 %. 

2. Úspora emisí skleníkových plynů 
z užívání bioenergie zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 je určená v souladu 
s čl. 17 odst. 1 a je alespoň 60 %, 
s využitím přístupu analýzy celoživotního 
cyklu založeného na nejnovějších 
vědeckých údajích.

Or. en

Odůvodnění

Veškerá bioenergie, nejen biopaliva a biokapaliny, by měla ušetřit nejméně 60 % emisí 
skleníkových plynů ve srovnání s fosilními palivy, a dát tak jasné znamení trhu excelence 
v oblasti úspory skleníkových plynů. Jako součást cíle v oblasti obnovitelné energie by měla 
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být uznána pouze zařízení na bioenergii, která umožňují značné snížení emisí skleníkových 
plynů. Výpočet pro soulad s tímto prahem by měl být založen na nejnovějších vědeckých 
údajích, které musí být pravidelně přezkoumávány a aktualizovány.

Pozměňovací návrh 192
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Práh emisí skleníkových plynů musí být dostatečně vysoko, aby bylo zaručeno účinné 
využívání vzácných zdrojů biomasy. Pokud také nebude podstatně zlepšena metoda pro 
výpočet, existuje riziko výrazného přecenění úspory emisí skleníkových plynů, což by vedlo ke 
klamání spotřebitelů a chybné politice.

Pozměňovací návrh 193
Riitta Myller

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin 
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 
1. dubna 2013.

S účinností od 1. ledna 2015 je úspora 
emisí skleníkových plynů z užívání 
biopaliv a jiných biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 alespoň 
50 %, na základě přezkumu Evropské 
komise, provedeného do roku 2013 
a následně každé dva roky.

Or. en
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Pozměňovací návrh 194
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

V případě energie z biomasy vyrobené
zařízeními, která byla v provozu v lednu 
2008, se první pododstavec použije ode 
dne 1. dubna 2013.

Or. en

Odůvodnění

Komise navrhuje minimální úspory emisí skleníkových plynů pro energii z biomasy ve výši 
35 %, což je příliš nízko, potřebné jsou úspory alespoň ve výši 60 % emisí skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 195
Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin
vyrobených zařízeními, která byla 
v provozu v lednu 2008, se první 
pododstavec použije ode dne 1. dubna 
2013.

V případě energie z biomasy vyrobené
zařízeními, která byla v provozu v lednu 
2008, se první pododstavec použije ode 
dne 1. dubna 2013.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované úspory emisí skleníkových plynů o 35 % jsou málo ambiciózní. Takto nízko 
stanovené cíle většina biopaliv na trhu bude splňovat, což povede k riziku zablokování výroby 
na neúčinné úrovni s omezeným přínosem pro klima, včetně případných značných nepřímých 
účinků na využití půdy. Mimoto stanovením hranice skleníkových plynů pouze na 35 % bude 
potlačen významný potenciál pro účinnou výrobu biopaliv v tropických oblastech.
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Pozměňovací návrh 196
Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavce 1 a a 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinností od 1. ledna 2016 je úspora 
emisí skleníkových plynů z užívání 
biopaliv a jiných biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 alespoň 
50 %.
Úspora emisí skleníkových plynů z užívání 
biopaliv a jiných biokapalin se vypočte 
v souladu s ustanovením čl. 17 odst. 1.

Or. de

Pozměňovací návrh 197
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

S účinností od 1. ledna 2015 je úspora 
emisí skleníkových plynů z užívání 
biopaliv a jiných biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 alespoň 
45 %.
S účinností od 1. ledna 2020 je úspora 
emisí skleníkových plynů z užívání 
biopaliv a jiných biokapalin zohledněná 
pro účely uvedené v odstavci 1 alespoň 
55 %.

Or. de

Odůvodnění

Navrhovaný cíl snížení emisí skleníkových plynů není dostatečně ambiciózní. Aby se umožnila 
přestavba existujících zařízení, měl by se cíl snížení emisí skleníkových plynů zvyšovat 
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postupně.

Pozměňovací návrh 198
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Pohonné hmoty z biomasy zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 se omezí 
na pohonné hmoty vyrobené z
(a) odpadu či reziduí, včetně bioplynu,
(b) surovin vypěstovaných na nevyužívané 
půdě, degradované půdě, nebo půdě 
s omezenou produktivitou s pozitivní 
uhlíkovou bilancí týkající se emisí při 
využívání půdy za deset let;
(c) paliva vyrobeného ze surovin, které 
nevedou ke změně emisí při přímém či 
nepřímém využití půdy. 

Or. en

Odůvodnění

Výroba pohonných hmot z biomasy by měla být omezena na suroviny, které nemění emise při 
změně přímého nebo nepřímého využití půdy. Potenciál zlepšení zachycování uhlíku na půdě 
s omezenou produktivitou nebo na degradované půdě zůstane nevyužit, pokud soulad trhu 
s cíli EU nebude směřovat k jeho realizaci.

Pozměňovací návrh 199
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Je nutné posoudit substituční účinek 
biopaliv vůči palivům založeným na ropě. 
Je proto nezbytné za tímto účelem zavést 
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koncepci čisté energie nebo energie 
získané z energie investované (EROI, 
energy return on energy invested), 
stanovené na základě energetické analýzy 
životního cyklu. Přesné posouzení energie 
vynaložené na přepravu umožní zabránit 
nadměrnému využívání dovozů 
z rozvojových zemí, čímž se sníží škodlivé 
dopady na výrobu potravin v těchto 
zemích. Toto posouzení rovněž posílí 
využívání biomasy z místní produkce, 
která má skutečný přínos pro životní 
prostředí a pro zamezení etickým 
problémům.

Or. it

Odůvodnění

Pozměňovací návrh kromě toho, že je v souladu se základním cílem návrhu směrnice – a sice 
nahradit fosilní paliva –, vede trh směrem k nejúčinnějším zdrojům energie. Skutečné čistý 
energetický výkon biopaliv je obecně relativně nízký. Čistý energetický výkon ethanolu 
vyrobeného z obilí je 2:1 (tj. dvojnásobek energie spotřebované na výrobu), ve srovnání 
s výkonem 20:1 u paliv založených na ropě. To znamená, že investiční náklady pro danou 
substituci jsou 20:1.

Pozměňovací návrh 200
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobena ze surovin získaných 
z půdy s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

3. Biomasa pro energii, která není 
pohonnou hmotou, zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena 
ze surovin získaných z půdy s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti, ledaže 
pochází z legálních a regulovaných 
odpadních proudů nebo zbytků dřeva 
získaných legitimními postupy ochrany 
životního prostředí. To se týká půdy, která 
měla v roce 1990 nebo poté jeden z těchto 
statusů, bez ohledu na to, zda ho stále ještě 
má, či nikoliv:
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Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 201
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobena ze surovin získaných 
z půdy s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

3. Bioenergie zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena 
ze surovin získaných z půdy s vysokou 
hodnotou biologické rozmanitosti, tj. půdy, 
která měla v květnu 2003 nebo poté jeden 
z těchto statusů, bez ohledu na to, zda ho 
stále ještě má, či nikoliv:

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise odměňuje ty, kdo ze spekulačních důvodů odlesnili půdu v očekávání růstu 
evropského trhu, jako v případě jihovýchodní Asie. Kromě toho, což je vážnější, takto nedávné 
mezní datum ohrožuje mezní datum roku 1990, které bylo stanoveno v mechanismu čistého 
rozvoje v Kjótském protokolu.  Rok 2003 je datem, kdy EU přijala legislativní ochranu 
biopaliv.

Pozměňovací návrh 202
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 15 - odst. 3 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 3. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
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pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobena ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v lednu 
2008 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobena ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, tj. půdy, která měla v září 
2003 nebo poté jeden z těchto statusů, bez 
ohledu na to, zda ho stále ještě má, či 
nikoliv:

Or. en

Odůvodnění

Referenčním datem pro změny využití půdy musí být nejméně datum vstupu v platnost 
předpisů o podmíněnosti (září 2003).

Pozměňovací návrh 203
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. -a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(-a) půda s vysokou hodnotou pro 
ochranu životního prostředí

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 204
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
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lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

lidského zásahu.

Or. sv

Pozměňovací návrh 205
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy.

(a) les nenarušený výraznou lidskou 
činností, tj. les bez známého výrazného 
lidského zásahu nebo les, kde 
k poslednímu výraznému lidskému zásahu 
došlo před dobou dostatečně dlouhou 
k tomu, aby se mohlo obnovit přirozené 
složení druhů a procesy; pokud se prokáže, 
že jakýkoli lidský zásah dosud měl 
a nadále bude mít takový rozsah a četnost, 
které umožňují zachování přirozeného 
složení druhů a procesů;

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 206
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) oblasti určené k účelům ochrany (b) oblasti určené k účelům ochrany 
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přírody, ledaže se prokáže, že výroba 
surovin nezasahuje do uvedených účelů. 

přírody, včetně oblastí určených pro 
ochranu vzácných nebo ohrožených 
ekosystémů či druhů, které byly uznány 
mezinárodními dohodami, ledaže se 
prokáže, že výroba surovin nezasahuje do 
uvedených účelů.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 207
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15  – odst. 3 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) vysoce biologicky rozmanité louky, tj. 
druhově bohaté, nehnojené, 
neznehodnocené louky.

(c) vysoce biologicky rozmanité louky, tj. 
louky, které si uchovávají přirozené 
složení druhů a ekologické vlastnosti 
a procesy a které nejsou hnojené.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 208
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 3 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví kritéria a zeměpisné oblasti 
k určení luk, na které se vztahuje písmeno
c). Uvedené opatření, jež má za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Komise stanoví kritéria a zeměpisné oblasti 
k určení oblastí, na které se vztahují 
písmena –a) až c). Uvedené opatření, jež 
má za účel změnit jiné než podstatné prvky 
této směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 209
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

4. Biomasa pro energii, která není 
pohonnou hmotou, zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena
ze surovin získaných z půdy s velkou 
zásobou uhlíku, tj. půdy, která měla v roce
1990 jeden z těchto statusů a již ho nemá:

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 210
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

4. Bioenergie zohledněná pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena
ze surovin získaných z půdy s velkou 
zásobou uhlíku, tj. půdy, která měla 
v květnu 2003 jeden z těchto statusů a již 
ho nemá:

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise odměňuje ty, kdo ze spekulačních důvodů odlesnili půdu v očekávání růstu 
evropského trhu, jako v případě jihovýchodní Asie. Kromě toho, což je vážnější, takto nedávné 
mezní datum ohrožuje mezní datum roku 1990, které bylo stanoveno v mechanismu čistého 
rozvoje v Kjótském protokolu.  Rok 2003 je datem, kdy EU přijala legislativní ochranu 
biopaliv. 

Pozměňovací návrh 211
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 15 - odst. 4 – pododstavec 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která 
měla v lednu 2008 jeden z těchto statusů 
a již ho nemá:

4. Biopaliva a jiné biokapaliny zohledněné 
pro účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobeny ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která 
měla v září 2003 jeden z těchto statusů 
a již ho nemá:

Or. en

Odůvodnění

Referenčním datem pro změny využití půdy musí být nejméně datum vstupu v platnost 
předpisů o podmíněnosti (září 2003).
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Pozměňovací návrh 212
Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Biopaliva a jiné biokapaliny
zohledněné pro účely uvedené v odstavci 1 
nesmí být vyrobeny ze surovin získaných 
z půdy s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, 
která měla v lednu 2008 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

4. Energie z biomasy zohledněná pro 
účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobena ze surovin získaných z půdy 
s velkou zásobou uhlíku, tj. půdy, která 
měla v listopadu 2005 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

Or. en

Pozměňovací návrh 213
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) mokřady, tj. půda pokrytá nebo 
nasycená vodou stabilně nebo po 
významnou část roku, včetně 
nenarušených rašelinišť.

(a) mokřady, 

(aa) rašeliniště,

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 214
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) mokřady, tj. půda pokrytá nebo 
nasycená vodou stabilně nebo po 
významnou část roku, včetně 
nenarušených rašelinišť.

(a) mokřady, tj. půda pokrytá nebo 
nasycená vodou stabilně nebo po 
významnou část roku, včetně veškerých
rašelinišť.

Or. en

Odůvodnění

Znehodnocená (tj. již odvodněná) rašeliniště zůstávají prokázaným významným úložištěm 
uhlíku na Zemi. Obnova znehodnocených rašelinišť přináší mnohem větší úspory emisí než 
jejich využívání pro pěstování biomasy. Pěstování totiž často vyžaduje další snižování 
podzemní vody, které způsobuje další znehodnocení a tím i další rozsáhlé uvolňování 
skleníkových plynů.

Pozměňovací návrh 215
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 1 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 30 %, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ.

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 0,5 ha se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 10 %, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ.

(ba) step a křovinaté oblasti, tzn. oblasti se 
smíšenými stromy, křovinami a lukami. 
(bb) trvalé luční porosty, tj. pastviny, které 
byly porostlé luční vegetací a využívány 
jako pastviny alespoň po dobu 20 let 
a které nejsou lesy.

Or. en
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Odůvodnění

Definice souvisle zalesněných oblastí by měla být v souladu s mezinárodně uznávanými 
definicemi Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a Úmluvy OSN o biologické 
rozmanitosti, které obě definují lesy jako půdu o rozloze nejméně 0,5 ha a porostem koruny 
tvořícím nejméně 10 %.

„Bezprostřední ekosystémy“ mezi lesem a loukou jsou rozsáhlým, účinným a významným 
úložištěm uhlíku (tj. brazilské „cerrados“ a africké stepi) a jsou stávajícím zněním vyloučeny.

Trvalé luční porosty jsou rozsáhlým, účinným a významným úložištěm uhlíku a podle 
nedávných vědeckých studií může uhlíkový dluh za přeměněné louky činit až 90 let.

Pozměňovací návrh 216
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 1 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 30 %, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ. 

(b) souvisle zalesněné oblasti, tj. půda 
o rozloze nejméně 0,5 hektaru se stromy 
vyššími než 5 metrů a porostem koruny 
tvořícím nejméně 10%, nebo se stromy 
schopnými dosáhnout těchto limitů in situ. 

(ba) step a křovinaté oblasti, tzn. oblasti se 
smíšenými stromy, křovinami a lukami, 
které obsahují vysoké zásoby uhlíku;
(bb) trvalé luční porosty, tj. pastviny, které 
byly porostlé luční vegetací a využívány 
jako pastviny alespoň po dobu 20 let.

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.
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Pozměňovací návrh 217
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, 
pokud v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v lednu 2008.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Zatímco biomasa pro dopravu by měla být omezena na suroviny bez dopadu na využití půdy 
nebo pokud lze prokázat zlepšení zachycování uhlíku, využívání biomasy pro jiné využití 
energie je nutné regulovat, aby se zabránilo negativním vlivům na životní prostředí.

Pozměňovací návrh 218
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, 
pokud v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v lednu 2008.

Ustanovení tohoto odstavce se nepoužije, 
pokud v době, kdy byla surovina získána, 
měla půda stejný status jako v květnu 
2003.

Or. en

Odůvodnění

Znění Komise odměňuje ty, kdo ze spekulačních důvodů odlesnili půdu v očekávání růstu 
evropského trhu, jako v případě jihovýchodní Asie. Kromě toho, což je vážnější, takto nedávné 
mezní datum ohrožuje mezní datum roku 1990, které bylo stanoveno v mechanismu čistého 
rozvoje v Kjótském protokolu.  Rok 2003 je datem, kdy EU přijala legislativní ochranu 
biopaliv.
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Pozměňovací návrh 219
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Biomasa pro energii nesmí být 
zohledněna pro účely uvedené 
v odstavci 1, pokud surovina, ze které byla 
vyrobena, nebyla vypěstována v souladu 
s těmito kritérii:
(a) respektování práv místních 
společenství a domorodých obyvatel 
k půdě, stanovených v Deklaraci OSN 
o právech původních obyvatel a dalších 
relevantních mezinárodních předpisech, 
tak aby:
– právo prokazatelně oprávněných 
místních společenství na využívání půdy 
mohlo být vykonáváno a nebylo 
neoprávněně zpochybňováno;
– využívání půdy pro biomasu pro výrobu 
energie neomezovalo zákonná práva, 
zvyková práva nebo tradiční práva 
ostatních uživatelů bez jejich svobodného, 
předchozího a informovaného souhlasu, a
(b) provedení postupů konzultace 
a komunikace s místním obyvatelstvem 
a zájmovými skupinami prostřednictvím 
jejich vlastních orgánů;
(c) soulad s vnitrostátním právem, které se 
týká zdraví a bezpečnosti pracovníků 
a minimálních mezd;
(d) soulad s relevantními úmluvami 
a doporučeními Mezinárodní organizace 
práce; 
(e) uzavření přiměřených 
a transparentních smluv s drobnými 
zemědělci a jejich dodržování.  Zejména 
se jedná o tyto prvky:
– včasné provádění dohodnutých plateb 
a jednoznačné stanovení veškerých 
nákladů, poplatků a odvodů, které je 
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nutné dohodnout předem;
– jednoznačné stanovení cen vstupů, 
služeb a výroby;
– plně transparentní režimy splácení 
dluhů a jejich přiměřené úročení.

Or. en

Pozměňovací návrh 220
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány uvnitř nebo vně území 
Společenství, biomasa pro energii se pro 
účely uvedené v odstavci 1 zohlední pouze 
tehdy, pokud nejsou zavedena účinná 
opatření předcházející:
(a) znečištění vody, včetně podzemí vody;
(b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek;
(c) znečištění ovzduší;
(d) zhoršení kvality půdy.

Or. en

Odůvodnění

Podávání zpráv musí zahrnovat také důkladné posouzení dopadů rostoucí poptávky po 
bioenergii na globální využívání půdy a související emise.  Bez toho bude nemožné se ujistit, 
zda politiky skutečně přispívá ke snižování emisí.
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Pozměňovací návrh 221
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv 
a jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/20031 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

vypouští se

_________
1 Úř. věst L 270, 21.10.2003, s. 56.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro zemědělské postupy musí být stejné pro výrobu v EU i mimo ni. Viz odstavec 7a 
nový (pozměňovací návrh 33 zpravodaje) a pozměňovací návrh téhož autora, který prvně
jmenovaný pozměňovací návrh doplňuje.

Pozměňovací návrh 222
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv 
a jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv 
a jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 se získají v souladu 
s požadavky a normami podle ustanovení 
uvedených v bodě A přílohy III nařízení 
Rady (ES) č. 1782/2003 pod položkou 
„Životní prostředí“ a v souladu 
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s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení. 
Odstavce 3 a 4 se nevztahují na suroviny 
vypěstované ve Společenství.

Or. de

Odůvodnění

V článku 15 se stanoví dodatečné normy pro výrobu v EU-27, neboť vedle ustanovení 
odstavců 3 a 4 musí být dodrženo i ustanovení odstavce 5; na dovážené suroviny se naproti 
tomu uplatní pouze odstavce 3 a 4. Stávající evropské předpisy na ochranu přírody a vody 
obsahují dostatečné požadavky na udržitelnost zemědělské činnosti. Proto je nutné vyjasnit, že 
pro produkci surovin v EU-27 platí pouze odstavec 5. Tento odstavec obsahuje rovněž 
dostatečný počet podmínek odstavců 3 a 4.

Pozměňovací návrh 223
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě biopaliv 
a jiných biokapalin zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1, se získávají 
v souladu s pravidly rovnocennými 
s pravidly uvedenými v pododstavci 1 
tohoto odstavce, nebo, pokud tato pravidla 
nelze uplatnit, zejména v souladu 
s následujícími požadavky, které mají 
dopad na celosvětové přírodní zdroje:
(a) žádná významná zvýšení emisí, která 
by mohla vést k acidifikaci, eutrofizaci 
nebo ničení ozonu, nebo která jsou 
toxická, 
(b) žádné významné poruchy funkcí půdy 
nebo úrodnosti půdy (např. zachování 
úrovně organické hmoty, kontrola eroze), 
(c) žádné významné narušení kvality vody 
nebo dodávek vody, 
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(d) žádné významné zhoršení biologické 
rozmanitosti nebo rozmanitosti 
ekosystému a
(e) užívání hnojiv a pesticidů v míře 
přiměřené z hlediska životního prostředí.

Or. xm

Odůvodnění

Je nutné, aby byly pro zemědělské suroviny vyrobené v třetích státech dány požadavky 
odpovídající podmíněnosti nebo rovnocenné s podmíněností, aby byl zajištěn udržitelný rozvoj 
z nich vytvořených biopaliv.

Pozměňovací návrh 224
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 
článkem z jiných důvodů udržitelnosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být oprávněny připojit ke kritériím EU další kritéria.

Pozměňovací návrh 225
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 

vypouští se
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článkem z jiných důvodů udržitelnosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 226
Eluned Morgan

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Členské státy neodmítnou zohlednit pro 
účely uvedené v odstavci 1 biopaliva a jiné 
biokapaliny získané v souladu s tímto 
článkem z jiných důvodů udržitelnosti.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tento článek je v rozporu s články 174, 175 a 176 Smlouvy o ES, které stanoví, že členskému 
státu nesmí být bráněno, „aby zachovával či zaváděl přísnější ochranná opatření“ pro účely 
ochrany životního prostředí.  Znění Komise by ohrozilo stávající vnitrostátní režimy 
obnovitelných pohonných hmot, jako jsou režimy založené ve Spojeném království 
a Nizozemsku.

Pozměňovací návrh 227
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. 
Zprávu v případě potřeby doplní návrhy 
na udržitelný režim pro jiné energetické 
užití biomasy Evropskému parlamentu 
a Radě.

vypouští se
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Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by měla stanovit kritéria udržitelnosti pro využívání energie z biomasy.

Pozměňovací návrh 228
Eija-Riitta Korhola

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zprávu 
v případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

7. Komise podá nejpozději do 31. prosince 
2010 zprávu o požadavcích na udržitelný 
režim pro energetické užití biomasy jiné 
než na biopaliva a jiné biokapaliny. Zpráva 
by měla zohledňovat stávající předpisy 
a normy a zásady udržitelného lesního 
hospodářství, stejně jako pokračující úsilí 
o rozvoj norem v této oblasti. Zprávu v 
případě potřeby doplní návrhy na 
udržitelný režim pro jiné energetické užití 
biomasy Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Odůvodnění

Možné rozšíření kritéria udržitelnosti pro biomasu musí uznávat stávající zásady udržitelného 
lesního hospodářství a rozvíjejících se norem. 

Pozměňovací návrh 229
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Energie z biomasy se nezapočítává pro 
účely uvedené v odstavci 1, pokud nejsou 
zavedena účinná opatření předcházející:
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a) zhoršení kvality podzemních nebo 
povrchových vod přítomností škodlivin a 
nadměrných množství živin;
(b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek;
(c) znečištění ovzduší; 
(d) zhoršení kvality půdy.
Při výrobě surovin pro biomasu se ve 
snaze zajistit soulad s ustanovením 
odstavce 1 nesmí ani ve Společenství, ani 
v třetích zemích používat žádné geneticky 
modifikované rostliny a produkty.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro zemědělské postupy musí být stejné pro výrobu v EU i mimo ni. Pozměňovací 
návrh navazuje na pozměňovací návrh 33 zpravodaje ve snaze dosáhnout větší ucelenosti.

Pozměňovací návrh 230
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber, Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány uvnitř nebo vně území 
Společenství, nesmí být biopaliva 
a biokapaliny zohledněna pro účely 
uvedené v odstavci 1, pokud surovina, ze 
které byla vyrobena, nebyla vypěstována 
v souladu s těmito kritérii:
(a) dodržování mezinárodních norem 
o právech na souhlas domorodých 
obyvatel a místních společenství a na 
konzultaci s nimi a ochrana dětí odvozená 
od agentur Organizace spojených národů 
a jejích úmluv; 
(b) Dodržování norem o lidským právech 
odvozených Organizací spojených národů 
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v průběhu výrobního cyklu surovin;    
Soulad s kritérii uvedenými v odstavci 8 je 
nutné přezkoumat v souladu s článkem 
16, zejména prostřednictvím účasti na 
dobrovolných mezinárodních anebo 
vnitrostátních režimech stanovujících 
normy pro výrobu udržitelných biopaliv 
a jiných biokapalin a osvědčujících, že 
výroba biopaliv a jiných biokapalin tyto 
normy splňuje. 

Or. en

Odůvodnění

Udržitelná výroba by neměla být omezena na udržitelnost z hlediska životního prostředí. 
Dobře zdokumentované sociální problémy a porušování lidských práv výrobou biopaliv 
ukazuje, že by sociální standardy měly být začleněny do kritérií udržitelnosti EU pro 
biopaliva. 

Pozměňovací návrh 231
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7a. Evropská komise jmenuje výbor 
nezávislých odborníků, který vytvoří 
mechanismus pro přesné posouzení 
a řešení nepřímého dopadu bioenergie na 
změnu ve využívání půdy a nepřímého 
dopadu na znehodnocování přirozených 
lesů nebo na jiné přírodní ekosystémy, 
který bude uplatňován nejpozději od 
31. prosince 2010. Je nezbytné zahrnout 
nepřímé dopady.

Or. en

Odůvodnění

Udržitelná výroba by neměla být omezena na udržitelnost z hlediska životního prostředí. 
Dobře zdokumentované sociální problémy a porušování lidských práv výrobou biopaliv 
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ukazuje, že by sociální standardy měly být začleněny do kritérií udržitelnosti EU pro 
biopaliva. 

Pozměňovací návrh 232
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise podá v roce 2010 a 2012 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu 
ohledně fungování ověřovací metody 
hmotnostní bilance popsané v odstavci 1 
a ohledně možností jiných ověřovacích 
metod pro některé anebo všechny druhy 
surovin nebo biopaliv. Komise ve svém 
posouzení zváží takové metody ověření, ve 
kterých informace ohledně parametrů 
z hlediska udržitelnosti nemusí nadále 
zůstat fyzicky spojeny s konkrétními 
dodávkami anebo směsmi. Posouzení 
zohlední potřebu udržet úplnost a 
účinnost systému ověření, aniž by vznikla 
nepřiměřená zátěž pro průmysl. Zprávu v 
případě potřeby doplní návrhy 
Evropskému parlamentu a Radě, které se 
budou týkat možnosti přijetí dalších 
ověřovacích metod.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 233
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může rozhodnout, že 
dvoustranné a vícestranné dohody 
uzavřené mezi Společenstvím a třetími 
zeměmi prokazují, že biopaliva a jiné 

vypouští se
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biokapaliny vyrobené ze surovin 
vypěstovaných v těchto zemích jsou 
v souladu s kritérii z hlediska udržitelnosti 
životního prostředí v čl. 15 odst. 3 nebo 4.
Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní a mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů 
z biomasy obsahují přesné údaje ve 
smyslu čl. 15 odst. 2 anebo prokazují, že 
dodávky biopaliva jsou v souladu s kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního prostředí 
v čl. 5 odst. 3 nebo 4.
Komise může rozhodnout, že vnitrostátní, 
nadnárodní anebo mezinárodní režimy 
měření úspor emisí skleníkových plynů 
obsahují přesné údaje ve smyslu čl. 15 
odst. 2.

Or. de

Odůvodnění

Podmínky pro dovoz ze třetích zemí nejsou přiměřené. Neexistují kritéria, která by bylo nutné 
splnit při uzavírání dohod se třetími zeměmi, zejména pokud jde o poskytování důkazů 
prostřednictvím metody hmotnostní bilance. Dodavatelé ze třetích zemí jsou v hospodářské 
soutěži s dodavateli ze EU výrazně zvýhodněni, pokud pouze posléze jmenovaní dodavatelé 
musí poskytovat nákladný důkaz prostřednictvím metody hmotnostní bilance.

Pro prokazování splnění podmínek udržitelnosti u dovozů ze třetích zemí by měla platit stejná 
popř. přinejmenším rovnocenná kritéria (metoda hmotnostní bilance). Je nezbytné, aby na 
tyto dovozy byla uplatňována kritéria udržitelnosti platná v EU. Toto uplatňování lze zajistit 
doplněním čl. 15 odst. 5 (pozměňovací návrh 4).

Pozměňovací návrh 234
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může rozhodnout, že 
dvoustranné a vícestranné dohody 
uzavřené mezi Společenstvím a třetími 
zeměmi prokazují, že biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobené ze surovin 
vypěstovaných v těchto zemích jsou 
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v souladu s kritérii z hlediska udržitelnosti 
životního prostředí v čl. 15 odst. 3 nebo 4.
Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní a mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů 
z biomasy obsahují přesné údaje ve smyslu 
čl. 15 odst. 2 anebo prokazují, že dodávky 
biopaliva jsou v souladu s kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního prostředí 
v čl. 15 odst. 3 nebo 4.

4. Komise bude prosazovat, aby nepovinné 
vnitrostátní a mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů 
z biomasy obsahovaly přesné údaje ve 
smyslu čl. 15 odst. 2 anebo prokazovaly, že 
dodávky biomasy pro energii jsou 
v souladu s kritérii z hlediska udržitelnosti 
životního prostředí v článku 15.

Komise může rozhodnout, že vnitrostátní, 
nadnárodní anebo mezinárodní režimy 
měření úspor emisí skleníkových plynů 
obsahují přesné údaje ve smyslu čl. 15 
odst. 2.

Komise může rozhodnout, že vnitrostátní, 
nadnárodní anebo mezinárodní režimy 
měření úspor emisí skleníkových plynů 
obsahují přesné údaje ve smyslu článku 15 
na základě regulativního postupu 
s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Or. en

Pozměňovací návrh 235
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise může rozhodnout, že
dvoustranné a vícestranné dohody 
uzavřené mezi Společenstvím a třetími 
zeměmi prokazují, že biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobené ze surovin 
vypěstovaných v těchto zemích jsou 
v souladu s kritérii z hlediska udržitelnosti 
životního prostředí v čl. 15 odst. 3 nebo 4.

Komise uzavře dvoustranné a vícestranné 
dohody mezi Společenstvím a třetími 
zeměmi, aby zaručila, že energie 
z biomasy vyrobená ze surovin 
vypěstovaných v těchto zemích je 
v souladu s kritérii z hlediska udržitelnosti 
životního prostředí v čl. 15 odst. 3, 4, 7a 
a 8. Tyto dohody budou obsahovat 
opatření pro zajištění účasti malých 
a středních podniků.

Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní a mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů 
z biomasy obsahují přesné údaje ve smyslu 
čl. 15 odst. 2 anebo prokazují, že dodávky 
biopaliva jsou v souladu s kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního prostředí 

Komise může rozhodnout, že nepovinné 
vnitrostátní a mezinárodní režimy 
stanovující normy pro výrobu produktů 
z biomasy obsahují přesné údaje ve smyslu 
čl. 15 odst. 2 anebo prokazují, že dodávky 
energie z biomasy jsou v souladu s kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního prostředí 
v čl. 15 odst. 3 nebo 4.
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v čl. 15 odst. 3 nebo 4.

Komise může rozhodnout, že vnitrostátní, 
nadnárodní anebo mezinárodní režimy 
měření úspor emisí skleníkových plynů 
obsahují přesné údaje ve smyslu čl. 15 
odst. 2.

Komise může rozhodnout, že vnitrostátní, 
nadnárodní anebo mezinárodní režimy 
měření úspor emisí skleníkových plynů 
obsahují přesné údaje ve smyslu čl. 15 
odst. 2.

Or. en

Odůvodnění

Souvisí s pozměňovacím návrhem 33 Anderse Wijkmana a doplňuje čl. 15 odst. 7a 
a s pozměňovacím návrhem předloženým pány Wijkmanem a Bowisem a paní Corbeyovou 
k čl. 15 odst. 8 (nový).

Pozměňovací návrh 236
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Komise přijme rozhodnutí podle 
odstavce 4, pouze pokud daná dohoda 
anebo režim splňují přiměřené normy 
spolehlivosti, transparentnosti a nezávislé 
kontroly. V případě režimů k měření 
úspor emisí skleníkových plynů musí být 
tyto režimy rovněž v souladu 
s metodickými požadavky v příloze VII.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Podmínky pro dovoz ze třetích zemí nejsou přiměřené. Neexistují kritéria, která by bylo nutné 
splnit při uzavírání dohod se třetími zeměmi, zejména pokud jde o poskytování důkazů 
prostřednictvím metody hmotnostní bilance. Dodavatelé ze třetích zemí jsou v hospodářské 
soutěži s dodavateli ze EU výrazně zvýhodněni, pokud pouze posléze jmenovaní dodavatelé 
musí poskytovat nákladný důkaz prostřednictvím metody hmotnostní bilance.
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Pro prokazování splnění podmínek udržitelnosti u dovozů ze třetích zemí by měla platit stejná 
popř. přinejmenším rovnocenná kritéria (metoda hmotnostní bilance). Je nezbytné, aby na 
tyto dovozy byla uplatňována kritéria udržitelnosti platná v EU. Toto uplatňování lze zajistit 
doplněním čl. 15 odst. 5 (pozměňovací návrh 4).

Pozměňovací návrh 237
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Rozhodnutí podle odstavce 4 se 
přijímají postupem podle čl. 21 odst. 2. 
Tato rozhodnutí budou platná nejdéle 5 
let. 

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Podmínky pro dovoz ze třetích zemí nejsou přiměřené. Neexistují kritéria, která by bylo nutné 
splnit při uzavírání dohod se třetími zeměmi, zejména pokud jde o poskytování důkazů 
prostřednictvím metody hmotnostní bilance. Dodavatelé ze třetích zemí jsou v hospodářské 
soutěži s dodavateli ze EU výrazně zvýhodněni, pokud pouze posléze jmenovaní dodavatelé 
musí poskytovat nákladný důkaz prostřednictvím metody hmotnostní bilance.

Pro prokazování splnění podmínek udržitelnosti u dovozů ze třetích zemí by měla platit stejná 
popř. přinejmenším rovnocenná kritéria (metoda hmotnostní bilance). Je nezbytné, aby na 
tyto dovozy byla uplatňována kritéria udržitelnosti platná v EU. Toto uplatňování lze zajistit 
doplněním čl. 15 odst. 5 (pozměňovací návrh 4).

Pozměňovací návrh 238
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případech, kdy Komise vydá 
doporučení podle odstavce 4, musí jednat 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 21 
odst. 2. Tato rozhodnutí budou platná 

6. V případech, kdy Komise vydá 
doporučení podle odstavce 4, musí jednat 
v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou uvedeným v čl. 21 odst. 3. 
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nejdéle 5 let. Tato rozhodnutí budou platná nejdéle 5 let 
a mohou být vzata zpět na návrh Komise, 
výboru uvedeného v čl. 21 odst. 2 nebo 
Evropského parlamentu, kdykoli bude 
existovat vážná obava o spolehlivost 
tohoto režimu.

Or. en

Pozměňovací návrh 239
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. V případech, kdy Komise vydá 
doporučení podle odstavce 4, musí jednat 
v souladu s postupem uvedeným v čl. 21 
odst. 2. Tato rozhodnutí budou platná 
nejdéle 5 let.

V případech, kdy Komise vydá doporučení 
podle odstavce 4, musí jednat v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2. Tato 
rozhodnutí budou platná nejdéle 5 let.
Rozhodnutí mohou být také vzata zpět 
dříve, pokud se prokáže, že jsou normy 
udržitelnosti porušovány nebo pokud 
režimy nebo dohody nezajistí příslušné 
normy spolehlivosti, transparentnosti 
a nezávislé pravidelné a časté kontroly. 

Or. en

Odůvodnění

Článek 16 odst. 6 uvádí, že rozhodnutí o začlenění mezinárodních dohod a režimů nebudou 
platná na více než 5 let. Rozhodnutí by měla být také vzata zpět dříve, pokud vyjde najevo, že 
dohody a režimy nesplňují nezbytná kritéria nebo přiměřené normy spolehlivosti, 
transparentnosti a nezávislé kontroly.
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Pozměňovací návrh 240
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. V případě, že hospodářský subjekt 
předloží důkazy anebo údaje získané 
v souladu s dohodou anebo režimem, jež 
byly předmětem rozhodnutí podle odstavce 
4, členský stát nebude po dodavateli 
vyžadovat, aby poskytl další důkazy 
souladu s odpovídajícími kritérii 
z hlediska udržitelnosti životního 
prostředí.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Podmínky pro dovoz ze třetích zemí nejsou přiměřené. Neexistují kritéria, která by bylo nutné 
splnit při uzavírání dohod se třetími zeměmi, zejména pokud jde o poskytování důkazů 
prostřednictvím metody hmotnostní bilance. Dodavatelé ze třetích zemí jsou v hospodářské 
soutěži s dodavateli ze EU výrazně zvýhodněni, pokud pouze posléze jmenovaní dodavatelé 
musí poskytovat nákladný důkaz prostřednictvím metody hmotnostní bilance.

Pro prokazování splnění podmínek udržitelnosti u dovozů ze třetích zemí by měla platit stejná 
popř. přinejmenším rovnocenná kritéria (metoda hmotnostní bilance). Je nezbytné, aby na 
tyto dovozy byla uplatňována kritéria udržitelnosti platná v EU. Toto uplatňování lze zajistit 
doplněním čl. 15 odst. 5 (pozměňovací návrh 4).

Pozměňovací návrh 241
Richard Seeber

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 8 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zakáže-li Komise zohlednění zdroje na 
základě tohoto ustanovení, stanoví pro 
vstup rozhodnutí v platnost přiměřenou, 
alespoň roční lhůtu.
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Or. de

Odůvodnění

Bezprostředně účinný zákaz zohlednění zdroje pro biopaliva Komisí by zasáhlo do stávajících 
dodavatelských smluv. Je proto nezbytné stanovit přechodnou úpravu s cílem vytvořit 
rovnováhu mezi bezpečností plánování a bezpečností zásobování na jedné straně a zohlednit 
kritéria udržitelnosti na straně druhé..

Pozměňovací návrh 242
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Článek 17 – název 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Výpočet dopadů skleníkových plynů 
z biopaliv a jiných biokapalin

Výpočet dopadů skleníkových plynů 
z energie z biomasy

Or. en

Odůvodnění

Nepřímé změny ve využití půdy znamenají, že pokud je půda využívána pro výrobu biopaliv 
namísto výroby potravin, zvyšuje se někde jinde ve světě výroba potravin na úkor tropických 
pralesů nebo jiné nezemědělské půdy, aby nahradila tuto ztrátu. To má negativní dopad na 
účinnost biopaliv, pokud jde o skleníkové plyny, což Komise nezohledňuje. Proto je nezbytné 
zavést faktor, který od předpokládaných nebo skutečných hodnot skleníkových plynů 
z biopaliv odečte dopad nepřímé změny ve využití půdy. Tento faktor bude pobídkou pro 
využívání účinnějších plodin a pro účinnější využití půdy. 

Pozměňovací návrh 243
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Úspora emisí skleníkových plynů z 
užívání biopaliv a jiných biokapalin pro 
účely uvedené v čl. 15 odst. 2 se vypočte:

1. Úspora emisí skleníkových plynů z 
užívání energie z biomasy pro účely 
uvedené v čl. 15 odst. 2 se vypočte:



AM\727647CS.doc 111/149 PE407.817v01-00
Externí překlad

CS

Or. en

Odůvodnění

Nepřímé změny ve využití půdy znamenají, že pokud je půda využívána pro výrobu biopaliv 
namísto výroby potravin, zvyšuje se někde jinde ve světě výroba potravin na úkor tropických 
pralesů nebo jiné nezemědělské půdy, aby nahradila tuto ztrátu. To má negativní dopad na 
účinnost biopaliv, pokud jde o skleníkové plyny, což Komise nezohledňuje. Proto je nezbytné 
zavést faktor, který od předpokládaných nebo skutečných hodnot skleníkových plynů 
z biopaliv odečte dopad nepřímé změny ve využití půdy. Tento faktor bude pobídkou pro 
využívání účinnějších plodin a pro účinnější využití půdy. 

Pozměňovací návrh 244
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) u biopaliv, pokud je přepokládaná 
hodnota pro úspory emisí skleníkových 
plynů při určitém způsobu výroby pro 
biopaliva stanovena v části A nebo B 
přílohy VII, použitím této standardní 
hodnoty;

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Je nutné upřednostnit používání skutečných hodnot. Používání rozložených standardních 
hodnot je možné u některých etap výrobního procesu.

Pozměňovací návrh 245
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. a 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) u biopaliv, pokud je přepokládaná 
hodnota pro úspory emisí skleníkových 

(a) u energie z biomasy, pokud je 
přepokládaná hodnota pro úspory emisí 
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plynů při určitém způsobu výroby pro 
biopaliva stanovena v části A nebo B 
přílohy VII, použitím této standardní 
hodnoty;

skleníkových plynů při určitém způsobu 
výroby pro energii z biomasy stanovena 
v části A nebo B přílohy VII, použitím této 
standardní hodnoty vynásobené faktorem 
změny v nepřímém využití půdy;

Or. en

Odůvodnění

Nepřímé změny ve využití půdy znamenají, že pokud je půda využívána pro výrobu biopaliv 
namísto výroby potravin, zvyšuje se někde jinde ve světě výroba potravin na úkor tropických 
pralesů nebo jiné nezemědělské půdy, aby nahradila tuto ztrátu. To má negativní dopad na 
účinnost biopaliv, pokud jde o skleníkové plyny, což Komise nezohledňuje. Proto je nezbytné 
zavést faktor, který od předpokládaných nebo skutečných hodnot skleníkových plynů 
z biopaliv odečte dopad nepřímé změny ve využití půdy. Tento faktor bude pobídkou pro 
využívání účinnějších plodin a pro účinnější využití půdy. 

Pozměňovací návrh 246
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. b 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v části C přílohy 
VII; nebo

(b) použitím skutečné hodnoty vypočítané 
podle metodiky stanovené v části C přílohy 
VII vynásobené faktorem změny 
v nepřímém využití půdy; nebo

Or. en

Odůvodnění

Nepřímé změny ve využití půdy znamenají, že pokud je půda využívána pro výrobu biopaliv 
namísto výroby potravin, zvyšuje se někde jinde ve světě výroba potravin na úkor tropických 
pralesů nebo jiné nezemědělské půdy, aby nahradila tuto ztrátu. To má negativní dopad na 
účinnost biopaliv, pokud jde o skleníkové plyny, což Komise nezohledňuje. Proto je nezbytné 
zavést faktor, který od předpokládaných nebo skutečných hodnot skleníkových plynů 
z biopaliv odečte dopad nepřímé změny ve využití půdy. Tento faktor bude pobídkou pro 
využívání účinnějších plodin a pro účinnější využití půdy. 
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Pozměňovací návrh 247
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) použitím hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v části C přílohy VII, 
která odpovídá součtu skutečných hodnot 
u některých etap výrobního procesu 
a rozložených standardních hodnot v části 
D nebo E přílohy VII u dalších etap 
výrobního procesu.

(c) použitím hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v části C přílohy VII, 
která odpovídá součtu skutečných hodnot 
u některých etap výrobního procesu 
a rozložených standardních hodnot v části 
D nebo E přílohy VII u dalších etap 
výrobního procesu. To předpokládá, že 
výrobní proces se shoduje s výrobním 
procesem založeným na rozložených 
standardních hodnotách v části D nebo E 
přílohy VII u dalších etap výrobního 
procesu.

Or. de

Odůvodnění

Hodnoty byly zjevně stanoveny s ohledem na přidělení provedené v dotčeném výrobním 
procesu (na základě určitého nastavení zařízení a faktorů přeměny). Proto mohou být tyto 
zohledněny také pouze při stejných výrobních procesech a zařízeních pro přeměnu. Jejich 
používání v odlišných podmínkách je nutné vyloučit.

Pozměňovací návrh 248
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 17  – odst. 1 – písm. c

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(c) použitím hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v části C přílohy VII, 
která odpovídá součtu skutečných hodnot 
u některých etap výrobního procesu 
a rozložených standardních hodnot v části 
D nebo E přílohy VII u dalších etap 
výrobního procesu.

(c) použitím hodnoty vypočítané podle 
metodiky stanovené v části C přílohy VII, 
která odpovídá součtu skutečných hodnot 
u některých etap výrobního procesu 
a rozložených standardních hodnot v části 
D nebo E přílohy VII u dalších etap 
výrobního procesu, přičemž všechny 
hodnoty se vynásobí faktorem změny 
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v nepřímém využití půdy.

Or. en

Odůvodnění

Nepřímé změny ve využití půdy znamenají, že pokud je půda využívána pro výrobu biopaliv 
namísto výroby potravin, zvyšuje se někde jinde ve světě výroba potravin na úkor tropických 
pralesů nebo jiné nezemědělské půdy, aby nahradila tuto ztrátu. To má negativní dopad na 
účinnost biopaliv, pokud jde o skleníkové plyny, což Komise nezohledňuje. Proto je nezbytné 
zavést faktor, který od předpokládaných nebo skutečných hodnot skleníkových plynů 
z biopaliv odečte dopad nepřímé změny ve využití půdy. Tento faktor bude pobídkou pro 
využívání účinnějších plodin a pro účinnější využití půdy. 

Pozměňovací návrh 249
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Faktor změny v nepřímém využití 
půdy se spočítá každé dva roky jako podíl 
nárůstu ve využití půdy v důsledku výroby 
energie z potravin a surovin a součtu 
nárůstu ve využití půdy pro výrobu 
potravin a surovin a nárůstu v důsledku 
výroby energie z biomasy.
Faktor bude mít hodnotu 1.0 v době 
vstupu této směrnice v platnost a bude 
poprvé vypočítán po dvou letech na 
základě údajů o globálním využívání půdy 
a změně ve využívání půdy.
Komise zveřejní před rokem 2010 
metodiku pro výpočet faktoru nepřímé 
změny ve využití půdy, přičemž zohlední 
případnou potřebu vyloučit 
znehodnocenou půdu a způsob rozlišování 
mezi různými druhy půdy nebo využití 
půdy.

Or. en
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Odůvodnění

Nepřímé změny ve využití půdy znamenají, že pokud je půda využívána pro výrobu biopaliv 
namísto výroby potravin, zvyšuje se někde jinde ve světě výroba potravin na úkor tropických 
pralesů nebo jiné nezemědělské půdy, aby nahradila tuto ztrátu. To má negativní dopad na 
účinnost biopaliv, pokud jde o skleníkové plyny, což Komise nezohledňuje. Proto je nezbytné 
zavést faktor, který od předpokládaných nebo skutečných hodnot skleníkových plynů 
z biopaliv odečte dopad nepřímé změny ve využití půdy. Tento faktor bude pobídkou pro 
využívání účinnějších plodin a pro účinnější využití půdy. 

Pozměňovací návrh 250
Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 1 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) Emise způsobené změnami 
v nepřímém využívání půdy, tak jak je 
uvedeno v části C přílohy VII, se 
připočtou, ledaže by výroba biopaliv byla 
založena na surovině, která nevyžaduje 
využití orné půdy, pastvin nebo trvale 
obdělávaných ploch, včetně půd, které leží 
ladem.

Or. en

Odůvodnění

Emise z nepřímé změny ve využívání půdy nejsou návrhem Komise pokryty. Nedávný výzkum 
ukazuje, že by tyto emise mohly být značné. Měly by proto být připočteny ke standardním 
hodnotám i k jakékoli vypočítávané hodnotě.

Pozměňovací návrh 251
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději dne 31. března 2010 zprávu 

2. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději dne 31. prosince 2009 seznam 
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obsahující seznam těch celků na jejich 
území, které jsou klasifikovány na úrovni 
NUTS 2 v rámci nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 
a u kterých lze očekávat, že typické emise 
skleníkových plynů z pěstování 
zemědělských surovin budou v nižší anebo 
stejné výši jako emise vykazované 
v položce „pěstování“ v části D přílohy 
VII této směrnice, doprovázenou popisem 
metodiky a použitých údajů ke stanovení 
tohoto seznamu. Tato metoda zohlední 
vlastnosti půdy, klima a předpokládané 
výnosy ze surovin.

nevyužívané půdy, degradované půdy, 
nebo půdy s omezenou produktivitou, kde 
by výroba energetických plodin mohla vést 
k pozitivní uhlíkové bilanci, doprovázený
popisem metodiky a použitých údajů ke 
stanovení tohoto seznamu. Tato metoda 
zohlední vlastnosti půdy, klima 
a předpokládané výnosy ze surovin.

___________
1 Úř. věst L 154, 21.6.2003, s. 1.

Or. en

Pozměňovací návrh 252
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Standardní hodnoty v části A přílohy 
VII pro biopaliva a rozložené standardní 
hodnoty pro pěstování v části D přílohy 
VII u biopaliv a jiných biokapalin se 
použijí, pouze pokud dané suroviny jsou 
pěstovány:

3. Rozložené standardní hodnoty pro 
pěstování v části D přílohy VII 
u pohonných hmot a tekutých paliv 
z biomasy se mohou použít, pouze pokud 
dané suroviny jsou pěstovány:

Or. en

Odůvodnění

Je nutné upřednostnit používání skutečných hodnot. Rozložené standardní hodnoty pro 
pěstování by měly být používány pouze pokud suroviny pocházejí ze třetích zemí 
a z nevyužívané půdy, degradované půdy, nebo půdy s omezenou produktivitou, které jsou 
uvedeny v odstavci 2.
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Pozměňovací návrh 253
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Emise způsobené změnami 
v nepřímém využívání půdy se připočtou, 
ledaže by výroba biopaliv byla založena na 
surovině, která nevyžaduje využití orné 
půdy, pastvin nebo trvale obdělávaných 
ploch, včetně půd, které leží ladem.

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů původem ve změnách v nepřímém využívání půdy se použijí na 
veškeré pohonné hmoty z biomasy, pokud se nejedná o výrobu surovin na nevyužívaných 
půdách, půdách s omezenou produktivitou a degradovaných půdách, kde výrobci mohou 
prokázat pozitivní uhlíkovou bilanci prostřednictvím změny v přímém využívání půdy.

Pozměňovací návrh 254
Anders Wijkman

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Komise předloží nejpozději dne 
31. prosince 2012 zprávu ohledně
odhadovaných typických a standardních 
hodnot uvedených v části B a E přílohy VII 
se zvláštním důrazem na emise z dopravy 
a výroby a může podle potřeby rozhodnout 
o úpravě těchto hodnot. Uvedené opatření, 
jež má za účel změnit jiné než podstatné 
prvky této směrnice, se přijímá 
regulativním postupem s kontrolou podle 
čl. 21 odst. 3.

4. Komise předloží nejpozději dne 31. 
prosince 2010 a poté každé dva roky
zprávu ohledně typických a standardních 
hodnot uvedených v příloze VII se 
zvláštním důrazem na emise z kultivace 
půdy. Co se týče typických a standardních 
hodnot pro kultivaci půdy, Komise 
předloží do 31. prosince 2010 nový soubor 
současných a standardních hodnot, které 
zohledňují regionální a podnebné 
podmínky. V průběhu kontroly by měla 
být zohledněna stanoviska výrobců ze 
třetích zemí i ze Společenství. Navíc 
Komise odhadne a v případě nutnosti 
navrhne typické a standardní hodnoty pro 
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kultivaci půdy za použití udržitelných 
zemědělských a organických pěstebních 
postupů. Uvedené opatření, jež má za účel 
změnit jiné než podstatné prvky této 
směrnice, se přijímá regulativním 
postupem s kontrolou podle čl. 21 odst. 3. 
Hodnoty emisí způsobené změnami 
v nepřímém využívání půdy, tak jak je 
uvedeno v části C přílohy VII, se 
zkontrolují také a přizpůsobí se faktorům 
pro využití půdy a/nebo pro jednotlivé 
suroviny.   

Or. en

Odůvodnění

KOM navrhuje velmi zobecněné (celkové průměry) hodnoty pro kultivaci půdy, které zdaleka 
nedorážejí skutečné odchylky. Měření skutečných emisí z kultivace je pro hospodářské 
subjekty obtížné a velice drahé. KOM by proto měl předložit standardní hodnoty pro výrobu, 
které přesněji zohlední odchylky. Kromě toho by hodnoty emisí způsobené změnami 
v nepřímém využívání půdy měly být přizpůsobeny požadavkům na využití půdy pro jednotlivé 
suroviny.

Pozměňovací návrh 255
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) pokud vliv některého faktoru na 
celkové emise je nízký, anebo pokud je 
změna v omezeném rozsahu, anebo pokud 
náklady na zjištění skutečných hodnot jsou 
vysoké či toto zjištění obtížné, standardní 
hodnoty budou stanoveny jako typické 
hodnoty běžných výrobních procesů;

(a) pokud vliv některého faktoru na 
celkové emise je nižší než 5 % anebo 
pokud prakticky nedochází ke změně, 
anebo pokud náklady na zjištění 
skutečných hodnot jsou vysoké či toto 
zjištění obtížné, standardní hodnoty budou 
stanoveny jako typické hodnoty běžných 
výrobních procesů;

Or. en
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Odůvodnění

Jsou potřebné přesnější pokyny pro kontrolu standardních hodnot postupem projednávání ve 
výborech.

Pozměňovací návrh 256
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 5 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) ve všech ostatních případech se
standardní hodnoty stanoví jako opatrný 
předpoklad oproti běžným výrobním 
procesům.

(b) ve všech ostatních případech 
představují standardní hodnoty 90 % 
hodnot pro výrobní procesy.

Or. en

Odůvodnění

Standardní hodnoty by měly být stanoveny podle soudržného pravidla a měly by být opatrné, 
aby nezvýhodňovaly ty, kteří si vedou nejhůře.

Pozměňovací návrh 257
Hanne Dahl

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Členské státy mohou přeměnit cíl pro 
biopaliva na obnovitelnou energii, jako je 
solární a větrná energie pro výrobu 
elektřiny.

Or. da
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Pozměňovací návrh 258
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Členské státy přijmou opatření pro 
zajištění dostatečných možností čerpání 
pohonných hmot pro vozidla s nulovými 
emisemi. 

Or. en

Odůvodnění

Zavádění slibných technologie často brání chybějící infrastruktura. Chybějící možnosti 
čerpání pro vozidla na elektrický či vodíkový pohon je jedním z důvodů, že si je zákazníci 
nepořídí.

Pozměňovací návrh 259
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Odstavce 2 a 3 platí přiměřeně pro 
benziny obsahující bioethanol.

Or. de

Odůvodnění

Pro dosažení cílů v oblasti biopaliv je plošná dostupnost benzinů s podílem biopaliv na 
čerpacích stanicích nezbytná.
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Pozměňovací návrh 260
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k obnovitelné 
energii vázajícími subjekty se podíl 
biopaliv vyrobených z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových 
vláknovin a lignocelulózových vláknovin 
považuje za dvojnásobný oproti ostatním 
biopalivům.

vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Dvojnásobným započítáním netradičních biopaliv má být podle bodu odůvodnění 49 zlepšena 
jejich rentabilita. Výsledně tím budou započítány fiktivní úspory emisí, tzn. 50 % 
započítaných úspor nebude ve skutečnosti dosaženo. Dvojnásobné započtení je hrubý zásah 
do soutěže mezi biopalivy o co nejvyšší úspory emisí ve prospěch netradičních biopaliv. Tato 
biopaliva jsou v co největší míře vyjímána ze soutěže v oblasti ochrany klimatu. Odůvodnění 
dvojnásobného započítání nutností zlepšit rentabilitu netradičních biopaliv se nejeví jako 
věcně obhajitelné. Ochrany klimatu je nutné dosáhnout prostřednictvím skutečných úspor 
emisí. Problémy s rentabilitou mohou být řešeny pouze prostřednictvím ekonomických 
opatření, jako je např. daňová nebo investiční podpora. Právní únosnost dvojnásobného 
započítání se jeví jako pochybná, neboť by zásah do hospodářské soutěže na základě 
fiktivních úspor emisí bylo nutné považovat za svévolné. Nezávisle na tom, co bylo uvedeno 
výše, je paušální, tzn. v daném případě rentabilitu nezohledňující dvojnásobné započítávání, 
věcně neodůvodněné.

Pozměňovací návrh 261
Anne Laperrouze

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k obnovitelné 
energii vázajícími subjekty se podíl
biopaliv vyrobených z odpadů, zbytků, 

4. Podíl biopaliv vyrobených z odpadů, 
zbytků, nepotravinářských celulózových 
vláknovin a lignocelulózových vláknovin 
a biopaliv přinášející vyšší než 50% 
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nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin považuje za 
dvojnásobný oproti ostatním biopalivům.

úsporu emisí skleníkových plynů ve 
srovnání s jejich fosilními obdobami 
a jejichž palivové vlastnosti umožňují 
přimíchávání podle platných evropských 
norem CEN do benzinu a nafty ve vyšším 
procentu objemu než jsou limity pro 
bioethanol, a bionafty, se považuje za 
dvojnásobný oproti ostatním biopalivům.

Or. en

Odůvodnění

Škála biopaliv, které patří do této „vyspělé kategorie“, by měla být rozšířena, aby zahrnula 
biopaliva s mírou účinnosti, která umožňuje vyšší podíl jejich přimíchávání do standardního 
benzinu a nafty, než u stávajících druhů biopaliva (bioethanol a bionafta (FAME)), čímž se 
umožní vyšší využívání biopaliv v rámci stávajícího vozového parku a minimalizace 
požadavků na další čerpací infrastrukturu.

Pozměňovací návrh 262
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Pro účely prokázání souladu 
s vnitrostátními závazky k obnovitelné 
energii vázajícími subjekty se podíl 
biopaliv vyrobených z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových vláknovin 
a lignocelulózových vláknovin považuje za 
dvojnásobný oproti ostatním biopalivům.

4. Pro účely zajištění dosažení podílu 
energie z obnovitelných zdrojů na základě 
článku 3 a přílohy I může být podíl 
pohonných hmot vyrobených z odpadů, 
zbytků, nepotravinářských celulózových 
vláknovin a lignocelulózových vláknovin 
podporován členskými státy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 263
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Mechanismus podpory biopaliv 
v členských státech by měl zejména 
podporovat biopaliva s vyššími úsporami 
emisí skleníkových plynů, než stanoví 
čl. 15 odst. 2.

Or. en

Pozměňovací návrh 264
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Komise navrhne nejpozději 
31. prosince 2009 vhodná opatření pro 
zajištění vyrovnaného přístupu mezi 
domácí výrobou a dovozy. 

Or. xm

Odůvodnění

Rozsáhlý dumping dotované bionafty a významné dovozy bioethanolu z jediné země, které 
přesahují 40 % výroby EU, vyžadují co nejrychlejší přijetí právních prostředků pro zvýšení 
bezpečnosti dodávek energie. Čekání do roku 2012, jak navrhuje článek 20, vytváří riziko 
závažných a strukturálních škod pro průmysl. 
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Pozměňovací návrh 265
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(b) zavedení a fungování režimů podpory 
a jiných opatření k podpoře energie 
z obnovitelných zdrojů a jakýkoli vývoj 
opatření použitých s ohledem na opatření 
stanovená ve vnitrostátním akčním plánu 
členského státu;

(b) zavedení a fungování režimů podpory 
a jiných opatření k podpoře energie 
z obnovitelných zdrojů, zejména opatření 
pro informování občanů o dostupnosti 
obnovitelné energie, a jakýkoli vývoj 
opatření použitých s ohledem na opatření 
stanovená ve vnitrostátním akčním plánu 
členského státu;

Or. en

Pozměňovací návrh 266
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 2 – písm. k

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(k) odhadované čisté úspory skleníkových 
plynů díky užívání energie z obnovitelných 
zdrojů.

(k) odhadované čisté úspory skleníkových 
plynů díky užívání energie z obnovitelných 
zdrojů, včetně dopadu na zásoby uhlíku 
spojené se změnou přímého či nepřímého 
využívání půdy.

Or. en

Pozměňovací návrh 267
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise udržuje dialog a vyměňuje si 
informace se třetími zeměmi, organizacemi 

2. Komise udržuje dialog a vyměňuje si 
informace se třetími zeměmi, nevládními 
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výrobců biopaliv a spotřebitelskými 
organizacemi ohledně provádění opatření 
v této směrnici, pokud jde o biopaliva 
a jiné biokapaliny.

organizacemi v sociální 
a environmentální oblasti, organizacemi 
výrobců biopaliv a spotřebitelskými 
organizacemi ohledně provádění opatření 
v této směrnici, pokud jde o biomasu pro 
energii.

Or. en

Pozměňovací návrh 268
Johannes Lebech

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise udržuje dialog a vyměňuje si 
informace se třetími zeměmi, organizacemi 
výrobců biopaliv a spotřebitelskými 
organizacemi ohledně provádění opatření 
v této směrnici, pokud jde o biopaliva 
a jiné biokapaliny.

2. Komise udržuje dialog a vyměňuje si 
informace se třetími zeměmi, organizacemi 
výrobců biomasy, spotřebitelskými 
organizacemi a organizacemi veřejného 
zájmu ohledně provádění opatření v této 
směrnici, pokud jde o biomasu. 

Or. en

Pozměňovací návrh 269
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. a

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(a) výhody a náklady týkající se různých 
biopaliv z hlediska životního prostředí, 
účinky dovozních politik Společenství na 
ně, aspekty bezpečnosti dodávek 
a možnosti zajistit vyrovnaný přístup mezi 
domácí výrobou a dovozy;

(a) výhody a náklady týkající se různých 
biopaliv z hlediska životního prostředí, 
účinky dovozních politik Společenství na 
ně;

Or. de
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Odůvodnění

Není důvod čekat se zprávou o dopadech biopaliv na bezpečnost dodávek energie a s 
možnostmi pro dosažení vyrovnaného přístupu mezi domácí výrobou a dovozy do roku 2012.

Pozměňovací návrh 270
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. c a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ca) dopad politiky EU v oblasti biopaliv 
na změnu přímého nepřímého využívání 
půdy a odhad souvisejících emisí uhlíku; 
a 

Or. de

Pozměňovací návrh 271
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. d

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(d) dopad zvýšené poptávky po biomase na 
odvětví využívající biomasu.

(d) dopad politiky EU v oblasti biopaliv na 
spory o půdu a přesídlování obyvatelstva 
v rámci vyvážejících zemí.

Or. en

Odůvodnění

Komise při svém sledování nebere žádný ohled na sociální dopady. Kromě toho je při 
úvahách o dopadech na bezpečnost potravin důležité rozlišovat mezi dopady v rámci zemí 
vyrábějících biopaliva pro vývoz do EU a třetími zeměmi, které by mohly být zasaženy 
prostřednictvím nárůstu celosvětových cen komodit.
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Pozměňovací návrh 272
John Bowis, Anders Wijkman, Frieda Brepoels, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) dostupnost a výzkum biopaliv 
vyrobených z odpadů, zbytků, 
nepotravinářských celulózových 
vláknovin a lignocelulózových vláknovin 
a otázky udržitelnosti v souvislosti 
s používáním těchto biopaliv při 
zohlednění hierarchie odpadu. 

Or. en

Odůvodnění

Biopaliva druhé generace by mohla vyvolat některé otázky týkající se udržitelnosti. Mnohá 
z těchto biopaliv jsou uvedena na seznamu invazivních druhů nebo vyžadují velké množství 
vody. Také biopalivo z odpadu by mohlo vyvolat některé otázky týkající se udržitelnosti, tj. 
vést k dalšímu znehodnocení půdy, neboť odpad je často využíván pro návrat živin a uhlíku do 
půdy. Hierarchie odpadu, která upřednostňuje opakované využití a recyklaci před využíváním 
pro výrobu energie, by zde měla být přijata jakožto hlavní kritérium. V současné době existuje 
pouze velmi omezená technologie pro biopaliva z odpadu, takže je načase vyjasnit, jaký 
odpad a rezidua lze vzít v úvahu a jaká opatření je potřeba přijmout pro zajištění udržitelného 
sběru těchto materiálů.

Pozměňovací návrh 273
Matthias Groote

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) dostupnost biopaliv získaných 
z jakékoli celulózy, hemicelulózy nebo 
ligninu, pocházejících z obnovitelné 
biomasy.

Or. en
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Pozměňovací návrh 274
Erna Hennicot-Schoepges

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) dopad politiky EU v oblasti biopaliv 
na změnu přímého nepřímého využívání 
půdy a odhad souvisejících emisí uhlíku;

Or. en

Odůvodnění

Podávání zpráv musí zahrnovat také důkladné posouzení dopadů rostoucí poptávky po 
bioenergii na globální využívání půdy a související emise.  Bez toho bude nemožné se ujistit, 
zda politiky skutečně přispívá ke snižování emisí.

Pozměňovací návrh 275
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – písm. d a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(da) nepřímé dopady změny ve využívání 
půdy (přemístění předchozího využívání 
na jinou plochu s vysokými zásobami 
uhlíku).

Or. de

Odůvodnění

Nepřímé dopady změny ve využívání půdy nemohou být ještě v současnosti zahrnuty do 
metody pro výpočet. K této otázce existují vědecké práce a probíhá intenzivní odborná diskuse. 
Tato diskuse však ještě nepokročila natolik, aby byla k dispozici metoda pro tento problém, 
která by byla přesvědčivá a dostatečně jistá, pokud jde o její dopady na obchodní toky 
a využívání půdy.
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Pozměňovací návrh 276
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případně navrhne opravná opatření. Vyjdou-li najevo jakékoli negativní 
environmentální nebo sociální dopady,
navrhne do dvou měsíců opravná opatření.

Or. en

Pozměňovací návrh 277
Dorette Corbey

Návrh směrnice
Čl. 20 – odst. 5 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Případně navrhne opravná opatření. Vyjdou-li najevo jakékoli negativní 
dopady, navrhne Komise opravná 
opatření pro přizpůsobení cíle v oblasti 
biomasy v souladu s článkem 3. Pokud má 
cíl EU v oblasti biopaliva škodlivý dopad 
uvedený v písmenu c), Komise cíl 
okamžitě pozastaví. Komise po konzultaci 
s FAO zveřejní sdělení, ve kterém stanoví 
zvláštní podmínky pro pozastavení cíle.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že výroba potravin má přednost před výrobou biopaliv.
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Pozměňovací návrh 278
Hanne Dahl

Návrh směrnice
Čl. 23 – odst. -1 (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Bude zavedena společná minimální 
daň EU z CO2, jejíž výnos bude sloužit 
k financování rozvoje, výzkumu 
a přeměny obnovitelných zdrojů energie, 
jako je solární, větrná a přílivová energie.

Or. da

Pozměňovací návrh 279
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha I – část B – název a úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

B. Indikativní směr B. Závazný směr prozatímního cíle
Indikativní směr uvedený v čl. 3 odst. 2 
udává tyto podíly energie z obnovitelných 
zdrojů:

Závazný směr prozatímního cíle uvedený 
v čl. 3 odst. 2 udává tyto podíly energie 
z obnovitelných zdrojů:

Or. en

Odůvodnění

V zájmu zajištění splnění celkových cílů ES a členských států pro rok 2020 je nezbytné rovněž 
přijmout závazné prozatímní cíle. Směr navržený na základě této přílohy IB začíná velmi 
nízko a ponechává největší nárůst podílu obnovitelných zdrojů na poslední roky před rokem 
2020. Nesplnění tohoto prozatímního snížení způsobí, že bude pro členské státy velmi obtížné 
splnit svůj cíl pro rok 2020. V tomto smyslu by tyto prozatímní cíle měly být považovány za 
zcela nezbytné minimum.
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Pozměňovací návrh 280
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha I – část B – úvodní část 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Indikativní směr uvedený v čl. 3 odst. 2 
udává tyto podíly energie z obnovitelných 
zdrojů:

Závazné minimální prozatímní cíle 
uvedené v čl. 3 odst. 2 udávají tyto podíly 
energie z obnovitelných zdrojů:

Or. de

Odůvodnění

V zájmu zajištění splnění celkových cílů ES a členských států pro rok 2020 musí být přijaty 
rovněž závazné prozatímní cíle. Indikativní směr uvedený v příloze I části B začíná velmi 
nízko a stanoví největší nárůst obnovitelných zdrojů až v průběhu posledních deseti let před 
rokem 2020. Pokud členské státy tento úkol nesplní, bude pro ně velmi těžké splnit cíl pro rok 
2020. V tomto ohledu je to nutné považovat za nezbytné minimum.

Pozměňovací návrh 281
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha IV – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V čl. 13 odst. 3 se odkazuje na následující 
kritéria: 

Výlučně pro systémy certifikace platí 
kritéria podle čl. 13 odst. 3: 

Or. de

Odůvodnění

Systém certifikace osob provádějících instalaci upravený v příloze IV je potřebný, pouze 
pokud v členských státech neexistují žádné spolehlivé systémy odborné kvalifikace. Z pohledu 
podniku by další závazná kvalifikace vedle těchto obsahově i časově velmi náročných 
kvalifikací způsobila pouze zbytečné další byrokratické překážky. Pokud jsou vyžadovány 
kvalifikace a jejich oživení, mohou být získány v rámci dobrovolného celoživotního vzdělávání.



PE407.817v01-00 132/149 AM\727647CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh 282
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část A

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VII část A se zrušuje

Or. en

Odůvodnění

Výpočty emisí skleníkových plynů by měly být založené na skutečných hodnotách s cílem vést 
inovace k lepší účinnosti, pokud jde o skleníkové plyny. Rozložené hodnoty různých kroků 
mohou být využívány za určitých podmínek.

Pozměňovací návrh 283
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část B

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VII část B se zrušuje

Or. en

Odůvodnění

Zejména pokud jde novou generaci kapalných paliv z biomasy, musí být výpočty emisí 
skleníkových plynů založené na skutečných hodnotách s cílem vést inovace k lepší účinnosti, 
pokud jde o skleníkové plyny. Stanovení standardních hodnot ve směrnici pro produkty, které 
nejsou dostupné na trhu, by pouze zvýhodnilo horší účinnost a mohlo by vážně klamat 
spotřebitele vést k chybné politice.
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Pozměňovací návrh 284
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee,  

kde kde
E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin;

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

el jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

eiluc  jsou anualizované emise původem ze 
změn ukládání uhlíku způsobených 
změnou v nepřímém využití půdy
esca jsou úspory emisí původem z ukládání 
uhlíku vlivem zdokonalených 
zemědělských postupů

ep jsou emise původem ze zpracování; ep jsou emise původem ze zpracování;
etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

etd jsou emise původem z dopravy a 
distribuce;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eccs jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a sekvestrací uhlíku;
eccr jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a náhradou uhlíku; a
eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

eee jsou úspory emisí 
v důsledku přebytečné elektřiny 
z kombinované výroby tepla a elektřiny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 285
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
kde kde

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin

el  jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

el  jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

ep jsou emise původem ze zpracování; ep jsou emise původem ze zpracování;
etd jsou emise původem z dopravy 
a distribuce;

etd jsou emise původem z dopravy 
a distribuce;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eccs jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eccs jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eccr jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eccr jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eee jsou úspory emisí v důsledku 
přebytečné elektřiny z kombinované 
výroby tepla a elektřiny.

eee jsou úspory emisí v důsledku 
přebytečné elektřiny z kombinované 
výroby tepla a elektřiny.

eesea jsou úspory emisí z obchodování 
s emisními právy.

Or. de

Odůvodnění

Úspory emisí v rámci systému obchodování s emisemi CO2 nejsou zohledněny. Vyloučení 
obchodování s emisemi CO2 není z hlediska metodiky důsledné. Neexistuje zjevný důvod 
nezohledňovat snižování emisí CO2 nezbytné pro obchodování s emisními právy. Stejně tak 
není vyloučeno případné dvojnásobné započítání úspor emisí při převodech emisních práv 
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výrobci biopaliv a jinými poskytovateli těchto práv v třetích zemích.

Pozměňovací návrh 286
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
kde kde

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin

el  jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

el  jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

esca jsou úspory emisí původem z ukládání 
uhlíku vlivem zdokonalených 
zemědělských postupů

ep jsou emise původem ze zpracování; ep jsou emise původem ze zpracování;

etd jsou emise původem z dopravy 
a distribuce;

etd jsou emise původem z dopravy 
a distribuce;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eccs jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eccs jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eccr jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a náhradou uhlíku; a

eccu jsou úspory emisí vyvolané 
zachycením a náhradou a použitím uhlíku; 
a

eee jsou úspory emisí v důsledku 
přebytečné elektřiny z kombinované 
výroby tepla a elektřiny.

eee jsou úspory emisí v důsledku 
přebytečné elektřiny z kombinované 
výroby tepla a elektřiny.

Or. en



PE407.817v01-00 136/149 AM\727647CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Úloha půdního uhlíku musí být jednoznačnější. Je důležité, že zejména některé výroby, hlavně 
pokud jde o trvalé plodiny, mohou napomoci zvýšit uhlík ukládaný v půdě. Některé druhy 
výroby, založené zejména na trvalých plodinách, zvyšují uhlík ukládaný v půdě, a mohou tak 
napomoci zlepšení degradovaných, omezeně produktivních nebo málo úrodných půd tak, že se 
stanou produktivní půdou.

Pozměňovací návrh 287
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 1 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

1. Emise skleníkových plynů z výroby 
a využití paliv, biopaliv a jiných biokapalin 
v dopravě se vypočítají z tohoto vzorce:

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee, E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr – eee,
kde kde

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

E jsou celkové emise z používání daného 
paliva;

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin

eec jsou emise původem z těžby nebo 
pěstování surovin

el  jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

el  jsou anualizované emise původem ze 
změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou 
ve využívání půdy;

ep jsou emise původem ze zpracování; ep jsou emise původem ze zpracování;
etd jsou emise původem z dopravy 
a distribuce;

etd jsou emise původem z dopravy 
a distribuce;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eu jsou emise původem z používání daného 
paliva;

eccs jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eccs jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eccr jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eccr jsou úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku;

eee jsou úspory emisí v důsledku 
přebytečné elektřiny z kombinované 
výroby tepla a elektřiny.

eee jsou úspory emisí v důsledku 
přebytečné elektřiny z kombinované 
výroby tepla a elektřiny.

Or. fr
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Odůvodnění

Úspory emisí skleníkových plynů v rámci systému obchodování s emisemi CO2 nejsou 
zohledněny. Neexistuje důvod pro vyloučení obchodování s emisemi CO2, jak to navrhla 
Komise. Kromě toho je velice dobře možné, že by snížení emisí skleníkových plynů mohlo být 
započítáno dvojnásobně v případě prodeje emisních povolenek v třetích zemích výrobci 
biopaliva. Proto by do pododstavce 1 měla být vložena další kategorie.

Pozměňovací návrh 288
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 5 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud jde o fázi zemědělské výroby, 
odhadují se emise N2O vyvolané 
používáním dusíkatých hnojiv na 1 %, 
pokud jde o přímé emise, a 0,33 %, pokud 
jde o emise nepřímé. Obecněji, 
energetické plodiny nesmí – zejména 
vzhledem k zániku úhoru – nahradit 
neobdělávanou půdu, ale jiné plodiny, 
které rovněž produkují N2O. 
Energetickým plodinám by tedy měl být 
přidělen pouze rozdíl v emisích N2O, 
pokud existuje.

Or. fr

Odůvodnění

Metoda výpočtu emisí N2O, kterou je nutné zohlednit v různých odvětvích výroby, není 
uvedena, a nejsou ani uvedeny odkazy, které by měly být při výpočtu zohledněny. Proto je 
potřeba použít metodu uplatňovanou IPCC (v dokumentu IPCC Guidelines for National 
Greenhouse Gas Inventories). Se zánikem úhoru by tedy energetickým plodinám měl být 
přidělen pouze rozdíl v emisích N2O, pokud existuje.
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Pozměňovací návrh 289
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Do emisí původem z těžby nebo 
pěstování surovin, eec, se započtou emise 
pocházející ze samotného procesu těžby 
nebo pěstování, emise ze získání surovin, 
emise z odpadu a úniků a emise původem 
z výroby chemikálií nebo produktů 
použitých při těžbě nebo pěstování. 
Zachycování CO2 při pěstování surovin je 
vyloučeno. Prokázané úspory emisí 
skleníkových plynů v důsledku spalování 
odpadního plynu při těžbě ropy kdekoli na 
světě se odečítají. Jako alternativu 
skutečných hodnot emisí z pěstování 
surovin lze použít odhady úrovně těchto 
emisí, které je možno získat z používaných 
průměrných hodnot vypočtených pro 
geografické plochy rozsahu menšího než 
u ploch používaných pro výpočet 
standardních hodnot.

6. Do emisí původem z těžby nebo 
pěstování surovin, eec, se započtou emise 
pocházející ze samotného procesu těžby 
nebo pěstování, emise ze získání surovin, 
emise z odpadu a úniků a emise původem 
z výroby chemikálií nebo produktů 
použitých při těžbě nebo pěstování. 
Zachycování CO2 při pěstování surovin je 
zohledňováno při cyklickém pěstování 
plodin. Prokázané úspory emisí 
skleníkových plynů v důsledku spalování 
odpadního plynu při těžbě ropy kdekoli na 
světě se odečítají. Jako alternativu 
skutečných hodnot emisí z pěstování 
surovin lze použít odhady úrovně těchto 
emisí, které je možno získat z používaných 
průměrných hodnot vypočtených pro 
geografické plochy rozsahu menšího než 
u ploch používaných pro výpočet 
standardních hodnot.

Or. fr

Odůvodnění

Roční cyklické pěstování plodin má pozitivní dopad na životní prostředí, zejména na bilanci 
skleníkových plynů, ochranu půdy a biologickou rozmanitost. Proto je potřeba zvážit dopad 
zavedení energetických plodin v souvislosti s cyklickým pěstováním.

Pozměňovací návrh 290
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 

7. Anualizované hodnoty emisí 
pocházejících ze změn v zásobě uhlíku 
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vyvolaných změnami v používání půdy, el, 
se vypočtou rozdělením celkových emisí 
rovnoměrně mezi dvacet let. Pro výpočet 
těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

vyvolaných změnami v používání půdy, el, 
se vypočtou rozdělením celkových emisí 
rovnoměrně mezi deset let. Pro výpočet 
těchto emisí se použije následující 
pravidlo:

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/20 x 
1/P,

el = (CSR – CSA) x MWCO2/MWC x 1/10 x 
1/P,

kde kde
el jsou anualizované emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy 
(vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost CO2
na jednotku energie biopaliva);

el jsou anualizované emise skleníkových 
plynů původem ze změn v zásobě uhlíku 
vyvolaných změnami ve využívání půdy 
(vyjádřené jako ekvivalentní hmotnost CO2
na jednotku energie pohonné hmoty 
z biomasy);

CSR je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace). 
Za referenční využívání půdy se považuje 
využívání půdy v lednu 2008 nebo 20 let 
před získáním suroviny podle toho, který 
údaj je novější; 

CSR je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně nadzemní i 
podzemní biomasy, humusu, půdy, 
produktů ze suchého a vytěženého dřeva, 
v souladu s „pokyny IPCC z roku 2006 
pro národní inventury skleníkových plynů 
– svazek 4“). Za referenční využívání půdy 
se považuje využívání půdy v lednu 2008;

CSA je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená se skutečným využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně půdy a vegetace). 

CSR je zásoba uhlíku na jednotku plochy 
spojená s referenčním využíváním půdy 
(vyjádřená jako hmotnost uhlíku na 
jednotku plochy, včetně nadzemní 
i podzemní biomasy, humusu, půdy, 
produktů ze suchého a vytěženého dřeva, 
v souladu s „pokyny IPCC z roku 2006 
pro národní inventury skleníkových plynů 
– svazek 4“).

MWCO2 je relativní molekulová hmotnost 
CO2 o hodnotě 44,010 g/mol;

MWCO2 je relativní molekulová hmotnost 
CO2 o hodnotě 44,010 g/mol;

MWC je relativní molekulová hmotnost 
uhlíku o hodnotě 12,011 g/mol; a

MWC je relativní molekulová hmotnost 
uhlíku o hodnotě 12,011 g/mol; a

P je produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie biopaliva nebo jiné biokapaliny na 
jednotku plochy za rok).

P je produktivita plodiny (vyjádřená jako 
energie pohonných hmot a jiných 
kapalných paliv z biomasy na jednotku 
plochy za rok).

Or. en
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Odůvodnění

Není důvod znovu objevovat kolo. Pokyny Mezivládního panelu o změně klimatu z roku 2006 
(IPCC) o způsobu podávání zpráv o emisích skleníkových plynů přiděluje hodnoty zásobám 
uhlíku na jednotku plochy. Jsou používané členskými státy na základě Rámcové úmluvy 
Organizace spojených národů o změně klimatu.

Pozměňovací návrh 291
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 8 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8. Pro účely odstavce 7 je možno použít 
následující hodnoty jak pro CSR, tak CSA:

8. Pro účely odstavce 7 je možno 
s výjimkou změn ve využívání půdy ve 
smyslu čl. 15 odst. 3 a 4 použít následující 
hodnoty jak pro CSR, tak CSA:

Or. de

Odůvodnění

Právní úpravou navrženou Komisí má být zajištěno zohlednění negativních dopadů změn ve 
využívání půdy. Tato úprava však vede ke stejnému postavení (např. v deštném pralese) 
trvalých zásob uhlíku a zásob uhlíku v jedno či víceletých kulturách. To vede k tomu, že při 
příslušné produkci biomasy lze nahradit nebo převýšit ztráty trvalých zásob uhlíku jedno či 
víceletými kulturami v podobě biomasy opakujícími se a pouze krátkodobě dostupnými 
zásobami uhlíku.

To vede podle hodnot uvedených v bodě 8 k tomu, že např. při vysázení palmové plantáže 
v místě vykácené oblasti deštného pralesa dojde teoreticky k nárůstu zásob uhlíku z 82 t/ha na 
189 t/ha (viz standardní hodnoty v příloze VII, části C, bodu 8), tzn. že by změna ve využívání 
půdy deštného pralesa pro palmovou plantáž byla odměněna bonusem ve výši 133 g CO2eq/ 
MJ. Toto výhodnější zacházení s biopalivy na základě surovin, které byly vypěstovány na 
vykácených plochách deštného pralesa, toto kácení posiluje, místo aby jej snižovalo. 

Stejné postavení trvalých zásob uhlíku a zásob uhlíku v jedno či víceletých kulturách by mělo 
být zrušeno. Měly by být zohledňovány výlučně trvalé zásoby uhlíku.
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Pozměňovací návrh 292
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Emise způsobené změnami v 
nepřímém využívání půdy, eiluc, má 
hodnotu 0, pokud je výroby biopaliv 
založena na surovině, která nevyžaduje 
využití orné půdy, pastvin nebo trvale 
obdělávaných ploch, včetně půd, které leží 
ladem. V ostatních případech má eiluc mít 
hodnotu 120g CO2/MJ.

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů původem ve změnách v nepřímém využívání půdy se použijí na 
veškeré pohonné hmoty z biomasy, pokud se nejedná o výrobu surovin na 
nevyužívaných půdách, půdách s omezenou produktivitou a degradovaných půdách, 
kde výrobci mohou prokázat pozitivní uhlíkovou bilanci prostřednictvím změny 
v přímém využívání půdy. Hodnota 120g CO2/MJ představuje současné vědecká 
zjištění. Tato hodnota je založena na odhadovaném růstu poptávky pouze v EU a USA; 
pokud by proto ostatní části světa musely přijmout podobné politiky, byly by nepřímé 
dopady skleníkových plynů dokonce vyšší.  (změna pozměňovacího návrhu 62 
zpravodaje zdůrazněna)

Pozměňovací návrh 293
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Emise z přepravy a distribuce, (etd), 
zahrnují emise pocházející z přepravy 
a skladování surovin a polotovarů i ze 
skladování a distribuce konečného 
výrobku. 

10. Emise z přepravy a distribuce, (etd), 
zahrnují emise pocházející z přepravy 
a skladování surovin a polotovarů i ze 
skladování a distribuce konečného 
výrobku. Na emise z přepravy a distribuce, 
které je nutné zohlednit v bodě 6, se 
nevztahuje bod 10.



PE407.817v01-00 142/149 AM\727647CS.doc
Externí překlad

CS

Or. fr

Odůvodnění

Emise z přepravy a distribuce zahrnují emise z pocházející z přepravy a skladování surovin. 
Tato definice neumožňuje stanovit jednoznačné rozlišení mezi emisemi z těžby nebo 
pěstováním surovin, o kterých se hovoří v bodě 6. Emise z pěstování zemědělských surovin by 
měly být zohledňovány výlučně v této fázi, aby se zajistilo, že nebudou započítány dvakrát.

Pozměňovací návrh 294
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10. Emise z přepravy a distribuce, (etd), 
zahrnují emise pocházející z přepravy 
a skladování surovin a polotovarů i ze 
skladování a distribuce konečného 
výrobku.

10. Emise z přepravy a distribuce, (etd), 
zahrnují emise pocházející z přepravy 
a skladování surovin a polotovarů i ze 
skladování a distribuce konečného 
výrobku, s výjimkou emisí z primární 
produkce, které je nutné zohlednit na 
základě bodu 6.

Or. de

Odůvodnění

Tato definice není jasně vymezena vůči emisím z těžby surovin, které je nutné zohlednit na 
základě bodu 6. Emise ze zemědělské těžby surovin, vzniklé např. při přepravě v rámci 
podniku, by měly být zohledněny výlučně tam, aby se zajistilo, že nebudou započítány dvakrát.

Pozměňovací návrh 295
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Úspory emisí vyvolané zachycením a 
sekvestrací uhlíku, eccs, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 

vypouští se
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zachycení a sekvestrace emitovaného CO2
v přímé souvislosti se získáváním, 
přepravou, zpracováním a distribucí 
paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 296
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13. Úspory emisí vyvolané zachycením 
a náhradou uhlíku, eccr, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 
zachycení CO2, jehož uhlík pochází 
z biomasy a používá se k náhradě CO2
z fosilních paliv používaného 
v souvislosti s komerčními výrobky 
a službami.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 297
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty 
v poměru k jejich energetickému obsahu 
(stanoveného u druhotných produktů 
s výjimkou elektrické energie jako spodní 

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty na 
základě substituční metody. Členské státy 
stanoví pravidelně přezkoumávané 
standardní hodnoty pro typické druhotné 
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výhřevnost). produkty.

Or. en

Odůvodnění

Hodnota skleníkových plynů pro druhotné produkty odráží skutečnou tržní hodnotu nebo 
užitkovost těchto produktů, nejen energetický obsah.

Pozměňovací návrh 298
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 15

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty 
v poměru k jejich energetickému obsahu 
(stanoveného u druhotných produktů 
s výjimkou elektrické energie jako spodní 
výhřevnost).

15. V případech, kdy v procesu výroby 
paliva vzniká kombinace paliva, pro které 
se počítají emise, a jednoho nebo několika 
dalších produktů („druhotných produktů“), 
rozdělí se emise skleníkových plynů 
přiměřeně mezi palivo (nebo jeho 
odpovídající meziprodukty) a druhotné 
produkty v poměru k jejich energetickému 
obsahu (stanoveného u druhotných 
produktů s výjimkou elektrické energie 
v zásadě jako spodní výhřevnost).

Or. de

Odůvodnění

Rozdělení podle energetického obsahu je v zásadě přiměřené. V kombinaci se systémovými 
limity stanovovanými se značnou volností to však může vést k vážnému narušení výsledků 
skleníkových plynů, neboť emise celého systému nejsou rozdělovány pro jednotlivé produkty 
ve stejné výši, v jaké by byly mezi dotčené produkty rozděleny v souladu se specifickými 
výrobními procesy. Je pro nutné, aby v konkrétních případech, jako je případ mokrého 
a suchého mláta, bylo umožněno přiměřené přidělení např. na základě specifických 
systémových limitů nebo obsahu sušiny rozhodného pro výživovou hodnotu krmiva.
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Pozměňovací návrh 299
Pilar Ayuso

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 16

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

16. Pro účely výpočtu uvedeného 
v odstavci 15 se emise takto rozdělované 
počítají jako eec + el plus ty podíly ep, etd a
eee, které se vztahují na výrobní kroky 
předcházející výrobnímu kroku, ve kterém 
vzniká předmětný druhotný produkt, 
včetně tohoto kroku. Došlo-li k přiřazení 
emisí druhotným produktům v některém 
z předchozích výrobních kroků životního 
cyklu, použije se pro předmětný účel místo 
těchto celkových emisí jen podíl těchto 
emisí přiřazený v posledním z těchto 
výrobních kroků meziproduktu vyráběného 
paliva.  

16. Pro účely výpočtu uvedeného 
v odstavci 15 se emise takto rozdělované 
počítají jako eec + el plus ty podíly ep, etd a
eee, které se vztahují na výrobní kroky 
předcházející výrobnímu kroku, ve kterém 
vzniká předmětný druhotný produkt, 
včetně tohoto kroku. Došlo-li k přiřazení 
emisí druhotným produktům v některém 
z předchozích výrobních kroků životního 
cyklu, použije se pro předmětný účel místo 
těchto celkových emisí jen podíl těchto 
emisí přiřazený v posledním z těchto 
výrobních kroků meziproduktu vyráběného 
paliva.

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek. 
Energetický obsah těch druhotných 
produktů, jejichž energetický obsah je 
záporný, se pokládá pro účely výpočtu za 
nulový.

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek. 
Pokud mají druhotné produkty při výrobě 
biopaliv vysoký obsah proteinů, uplatní se 
přidělení hmotnosti na základě obsahu 
sušiny pro účely výpočtu podle poměru 
těchto produktů.

Emise skleníkových plynů z odpadů, 
zbytků zemědělských plodin včetně slámy, 
bagasy, plev, kukuřičných klasů 
a ořechových skořápek a zbytků, které 
nelze využít jako potraviny nebo krmivo 
a které pocházejí ze zpracovatelských 
řetězců, jež se netýkají zpracování 
biopaliv, se považují v celém životním 
cyklu těchto odpadů a zbytků až do doby 
jejich získání za nulové.

Emise skleníkových plynů z odpadů, 
zbytků zemědělských plodin včetně slámy, 
bagasy, plev, kukuřičných klasů 
a ořechových skořápek a zbytků, které 
pocházejí ze zpracovatelských řetězců, jež 
se netýkají zpracování biopaliv, a které 
jsou vráceny do půdy, se zohlední 
poměrně vůči snížení emisí skleníkových 
plynů, jehož dosáhnou v důsledku snížení 
míry využívání minerálních hnojiv u níže 
uvedených plodin.

V případě paliv produkovaných v 
rafinériích se pro účely výpočtů podle 
odstavce 15 pokládá za analyzovanou 

V případě paliv produkovaných v 
rafinériích se pro účely výpočtů podle 
odstavce 15 pokládá za analyzovanou 
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jednotku tato rafinérie. jednotku tato rafinérie.

Pojem „druhotný produkt“ je nutné 
vymezit na základě výrobního procesu 
biopaliv. „Druhotným produktem“ se 
rozumí každý produkt, který byl získán ze 
surovin oddělením složek nezbytných pro 
výrobu biopaliv

Or. fr

Odůvodnění

Komise se domnívá, že emise skleníkových plynů z biopaliv vyrobených z odpadů nebo ze 
zbytků zemědělských plodin jsou rovněž nulové.  Pokud jsou však suroviny, jako je například 
sláma, vyráběny s cílem využití jako suroviny pro výrobu biopaliv, není vhodné je klasifikovat 
jako zbytky zemědělských plodin. Je potřeba uplatnit metodu přidělování energie pro 
rozdělení emisí zemědělské výroby mezi slámu a obilí.  Vymezení pojmu „druhotný produkt“, 
který navrhuje Komise, není jednoznačný. 

Pozměňovací návrh 300
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 16 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek.
Energetický obsah těch druhotných 
produktů, jejichž energetický obsah je 
záporný, se pokládá pro účely výpočtu za 
nulový.

V případě biopaliv a jiných biokapalin se 
pro účely tohoto výpočtu zohlední všechny 
druhotné produkty včetně elektřiny, na 
kterou se nevztahují ustanovení odstavce 
14, s výjimkou zbytků zemědělských 
plodin včetně slámy, bagasy, plev, 
kukuřičných klasů a ořechových skořápek, 
s výjimkou případů, kdy jsou z těchto 
zbytků zemědělských plodin vyráběna 
biopaliva.

Or. de

Odůvodnění

Plánované vyloučení zbytků zemědělských plodin z přidělování vedlejších produktů nebo 
jejich započítávání s nulovými emisemi skleníkových plynů se jeví jako metodologicky vhodné, 
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pokud tyto plodiny zůstanou v systému, tzn. například jejich zaoráním. 

Jsou-li však materiály jako sláma vyráběny za účelem využití jako suroviny pro výrobu 
biopaliva, není správné je klasifikovat jako zbytky zemědělských plodin. V tom případě je 
nutné slámu a obilí, jakožto suroviny pro výrobu biopaliva, začlenit do dvou vzájemně 
oddělených systémů.

Pozměňovací návrh 301
Marie Anne Isler Béguin, Claude Turmes

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 17 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. V případě biopaliv se pro účely 
výpočtu podle odstavce 4 použije za 
hodnotu EF referenčního fosilního paliva 
poslední známá skutečná hodnota 
průměrných emisí z benzinu a motorové 
nafty spotřebované ve Společenství tak, jak 
se uvádí podle ustanovení [směrnice 
98/70/ES]. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, 
použije se hodnota 83,8 g CO2eq / MJ.

17. V případě pohonných hmot z biomasy
se pro účely výpočtu podle odstavce 4 
použije za hodnotu EF referenčního 
fosilního paliva poslední známá skutečná 
hodnota průměrných emisí z benzinu 
a motorové nafty spotřebované ve 
Společenství tak, jak se uvádí podle 
ustanovení [směrnice 98/70/ES], nebo
hodnota 83,8 g CO2eq / MJ, podle toho, 
která z obou hodnot je vyšší.

Or. en

Pozměňovací návrh 302
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – bod 17 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

17. V případě biopaliv se pro účely 
výpočtu podle odstavce 4 použije za 
hodnotu EF referenčního fosilního paliva 
poslední známá skutečná hodnota 
průměrných emisí z benzinu a motorové 
nafty spotřebované ve Společenství tak, jak 
se uvádí podle ustanovení [směrnice 
98/70/ES]. Nejsou-li tyto údaje k dispozici, 
použije se hodnota 83,8 g CO2eq / MJ.

17. V případě biopaliv se pro účely 
výpočtu podle odstavce 4 použije za 
hodnotu EF referenčního fosilního paliva 
poslední známá skutečná hodnota emisí 
z benzinu a motorové nafty spotřebované 
ve Společenství tak, jak se uvádí podle 
ustanovení [směrnice 98/70/ES]. Nejsou-li 
tyto údaje k dispozici, použije se hodnota 
91 g CO2eq / MJ. 
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Or. en

Odůvodnění

Plánované vyloučení zbytků zemědělských plodin z přidělování vedlejších produktů nebo 
jejich započítávání s nulovými emisemi skleníkových plynů se jeví jako metodologicky vhodné, 
pokud tyto plodiny zůstanou v systému, tzn. například jejich zaoráním. 

Jsou-li však materiály jako sláma vyráběny za účelem využití jako suroviny pro výrobu 
biopaliva, není správné je klasifikovat jako zbytky zemědělských plodin. V tom případě je 
nutné slámu a obilí, jakožto suroviny pro výrobu biopaliva, začlenit do dvou vzájemně 
oddělených systémů.

Pozměňovací návrh 303
Roberto Musacchio

Návrh směrnice
Příloha VII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VII a
Pravidla pro výpočet čisté energie s cílem 

stanovit substituční účinek biopaliv
Stanoví se následující vzorec pro výpočet 
skutečné substituční výhody biopaliv vůči 
stávajícím fosilním palivům:
NE = Pci - Ef - Et

kde 
NE je čistá energie
Ef je energie vynaložená na vypěstování a 
zpracování každé suroviny
Et je energie vynaložená na přepravu 
Standardní hodnoty Ef se stanoví ve 
vhodné tabulce, aby výrobci mohli uvést 
nižší hodnotu dosaženou zvláštními 
postupy. Je potřeba zohlednit skutečné 
hodnoty čisté energie, které jsou 
v současné době obecně relativně nízké. 
Investiční náklady pro dotčenou substituci 
se stanoví srovnáním výstupu a cen.

Or. it
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Odůvodnění

Aby byly stanoveny investiční náklady na podporu biopaliv, je potřeba zohlednit veškeré 
náklady spojené s jejich výrobou. Používání energetického vzorce zajistí podporu pouze 
nejúčinnějších technologií, čímž se zabrání používání biopaliv bez ohledu na jejich účinnost, 
na úkor opatření na ochranu biologické rozmanitosti a na právo lidí na potravu. 

Pozměňovací návrh 304
Henrik Lax, Kyösti Virrankoski

Návrh směrnice
Příloha VII a (nová)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VII a
Zohlednění zvláštních metod výpočtu pro 
bionaftu vyrobenou z rašeliny, jako jsou 
ušetřené emise díky využití odvodněných 
rašelinišť a propadů způsobených 
biomasou rostoucí na rašeliništích po 
jejich vytěžení.

Or. en
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