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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Fosilní paliva byla dlouhá léta mízou společnosti. Bez vydatných dodávek levné ropy, uhlí 
a zemního plynu by modernizace, jak ji dnes známe, nikdy neproběhla. Tato doba však brzy 
pomine, a je proto zapotřebí důkladně přeměnit naše energie a přepravní systémy – jednak 
v zájmu energetické bezpečnosti a ekonomik, ale hlavně kvůli změně klimatu.

Mnoho let bylo na změnu klimatu nahlíženo jako na záležitost životního prostředí. V dnešní 
době je ovšem změně klimatu přiznáván vliv na všechny oblasti společnosti a bez rozhodného 
zásahu může mít tato změna katastrofální důsledky pro společnost.

EU na křižovatce cest
EU stojí před rozhodnutím o budoucnosti energie. U energie a změny klimatu neexistuje 
žádné řešení mávnutím kouzelného proutku. Je třeba zaujmout postoj, jehož hlavními 
zásadami budou:

- vyšší energetická účinnost
- postupný ústup fosilních paliv a 
- rozsáhlé investice do výzkumu, vývoje a šíření alternativních zdrojů energie, 

především z obnovitelných zdrojů.
Směrnice Komise EU o obnovitelných zdrojích vychází z rozhodnutí Evropské rady z března 
2007. Cílem návrhu je stanovit celkový závazný cíl 20% podílu obnovitelných zdrojů energie 
na spotřebě energie v roce 2020 a rovnocenně závazný cíl 10% podílu obnovitelné energie 
v dopravě v roce 2020, stejně tak jako závazné vnitrostátní cíle do roku 2020 v souladu 
s obecným 20% cílem EU.

Návrh Komise je vítaný. V několika nedávných zprávách Parlament vyzýval ke zvýšení 
podílu obnovitelné energie v energetické skladbě zdrojů v EU, a dokonce zvažoval 25% 
závazné cíle.
Toto stanovisko Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin (ENVI) je 
vypracováno v souladu s ustanovením o posílené spolupráci s vedoucím výborem, Výborem 
pro průmysl, výzkum a energetiku (ITRE). Po dohodě se zpravodajem ITRE, bude stanovisko 
ENVI bude zaměřeno především na navrhovaná kritéria udržitelnosti u biopaliv.

Bioenergie – část řešení
Podobně jako jiné obnovitelné zdroje může být bioenergie hodnotným příspěvkem ke 
zmírnění změny klimatu a pro energetickou bezpečnost. Má přitom dvě rozhodující výhody. 
Zaprvé, biomasa je uložená energie; stejně jako fosilní paliva může být využita kdykoliv. 
Zadruhé, biomasa může být pro moderní ekonomiky zdrojem všech druhů nebo nosičů
energie: elektřiny, plyny, tekutých paliv a tepla. Bioenergie je v zemědělství zdrojem 
pracovních míst a může zvýšit rentabilitu v odvětvích, jako je zemědělství, výroba potravin a 
lesnictví. Plantáže biomasy mohou pomoci při obnovování degradované půdy a rostoucí 
stromy, křoviny a traviny mohou zastavit poškození půdy, to vše s produkcí energie a 
prodejem jako cenným bonusem.

Bioenergie na jedné straně zvyšuje svou podstatou nároky na půdu, na druhé straně však 
existují její významné přidružené dopady na životní prostředí. Některé hlavní obavy se týkají 
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odlesňování, ztráty biodiverzity, vyčerpání půdních živin a nadměrné spotřeby vody. 
K pozitivním dopadům patří obnova znehodnocených oblastí, vytvoření možností pro 
doplňkové využití půdy a synergie v zásobování vláknem a jinými neenergetickými produkty. 
Moderní koncepce biorafinace představuje vysoce účinný zemědělsko-průmyslový komplex, 
jehož výsledkem je řada výrobků – potraviny, krmiva, paliva, vláknem a další – a tím je 
maximalizována hodnota půdních zdrojů a biologických materiálů.
Existuje řada technologií pro účinnou konverzi biomasy, zejména v případě tepla a elektřiny. 
Biomasa využívaná pro tyto účely je obecně upřednostňovaná, neboť obě tato odvětví jsou 
více hospodářsky konkurenceschopná a ekologicky účinná.

Skutečnost, že biomasu lze účinněji využít pro výrobu tepla a elektřiny, nevylučuje možnost 
použití biomasy na paliva v dopravě. Emise skleníkových plynů z dopravy představují 
závažnou výzvu v EU, přičemž ve většině členských států se zvyšují. Neexistuje prostor pro 
to, aby se emise v dopravě mohly zvyšovat, za současného obecného cíle EU, který spočívá 
ve snižování emisí skleníkových plynů do roku 2020 nejméně o 30 %. Proto je zapotřebí 
hledat alternativní řešení, k nimž patří:

- vyšší účinnost paliv,
- zvýšené úsilí o vývoj elektrických vozidel, vozidel s kombinovaným pohonem a 

automobilů s možností napojení na elektrickou síť a vozidel na vodíkové palivové 
články,

- přechod na jiný druh dopravy, podporující rozvoj veřejné dopravy, železniční dopravy 
aj.,

- používání biopaliv.
Zatímco alternativní řešení jako vodík, elektřina a vozidla s kombinovaným pohonem jsou 
slibná, nikdo dnes nedokáže říct, jaké postupy z možných budou představovat nejúčinnější 
reakci na energetické a klimatické výzvy. Otevřené by měly zůstat všechny možnosti. 

Stále více zpochybňovaná biopaliva
Před pouhými několika lety se biopaliva někomu zdála být všelékem na širokou oblast otázek 
souvisejících s energetickým, environmentálním a zemědělským rozvojem. Dnes jsou velice 
zpochybňovaná, a to jak z pohledu očekávaného snižování emisí skleníkových plynů, tak 
kvůli řadě vyvstalých negativních účinků. Existují obavy, že zesílení výroby biopaliv zvýší 
nároky na půdu, vodu a biodiverzitu. Znepokojení se týká také toho, že zvýšená produkce 
biopaliv negativně ovlivní potravinovou bezpečnost a urychlí ničení deštných pralesů.

V současnosti je pro pěstování biopaliv vyhrazena plocha jen 25 milionů hektarů, tedy 
přibližně 0,5 % z pěti miliard hektarů celkové zemědělské půdy. Co se týče cen potravin, 
existuje řada činitelů, které na ně působí – jako nepříznivé vlivy počasí, snižování zásob obilí, 
tržní omezení, spekulativní investice do výrobků, rostoucí poptávka ze strany nově se 
rozvíjejících ekonomik, vyšší ceny ropy vedoucí k vyšším cenám za vstupy do zemědělství aj. 
Zatím jediný prokazatelný vliv na ceny potravin spojený s biopalivy je velice kontroverzní 
program Spojených států obilí za etanol.

Při posuzování vhodnosti půdy pro energetické plodiny se obecně předpokládá, že požadavky 
na potraviny a krmiva by měly být splněny jako první. Energetické plodiny ovšem nemusí být 
pěstovány na orné půdě. Namísto toho mohou být pěstovány na degradovaných půdách, a tím 
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umenšit spory týkající se využívání půdy. V jiných případech může být jediná plodina použita 
pro různé produkty – včetně potravin, krmiv, paliva, vláken a jiných druhů. Poskytování 
hospodářských pobídek pro bioenergetické plodiny by tedy mělo být zaměřeno na pokud 
možno degradované, opuštěné nebo okrajové půdy a měly by směřovat k podpoře 
vícenásobných produktů.

Skutečnost, že výroba biopaliv neměla doposud celkově záporný účinek na ceny potravin, 
neznamená, že tomu tak nebude v budoucnosti, pokud by výroba biopaliv měla dosáhnout 
mnohem vyšší úrovně a/nebo se přesunout do citlivějších oblastí. Kromě toho, jak musí svět 
čelit nedostatku a/nebo vyšší ceně fosilních paliv, ve spojení s rostoucí populací a změněnými 
stravovacími návyky, nevyhnutelně dojde k většímu tlaku na půdu.

Možný spor mezi zvýšenou výrobou biopaliv na jedné straně a výrobou potravin, ztrátou 
biodiverzity a odlesněním na straně druhé nesmí být podceňován. Je zapotřebí nalézt nelehký 
kompromis. Obzvláštní výzvou je odstranění příčin dalšího odlesňování. Riziko vysídlení je 
zřejmé. Například pokud jsou rostlinné oleje stále více používané pro bionaftu, tropické lesy 
se ukazují jako okamžité řešení. Jediná účinná cesta, jak vyvážit tyto tlaky, by spočívala 
v některém druhu režimu náhrad za „vyhnutí se odlesnění“.

Nejvýznamnější potenciál v tropických zemích

Plodiny pro výrobu biomasy v tropických a subtropických oblastech jsou z hlediska energie 
na jednotku půdy průměrně 4–6krát výkonnější než typické plodiny vypěstované v mírných 
podmínkách. Na tropické státy měly výrazný negativní vliv subvence do zemědělství 
v zemích OECD. Reforma zemědělství by mohla nabídnout nejméně rozvinutým zemím, a 
nejenom jim, reálné příležitosti k modernizaci jejich zemědělství, kdy by využívání biopaliv 
sloužilo jako impuls.

Základní zásada obchodu sever-jih s bioenergií vychází hlavně z velkých rozdílů 
v produktivitě a nákladech na výrobu. Je proto přirozené uznat obrovský potenciál řady 
afrických a latinskoamerických zemí pro účinnou výrobu biopaliv. Dovoz z těchto zemí by 
měl být pro Evropskou Unii upřednostňovanou možností za předpokladu, že hlavním 
kritériem výroby je její udržitelnost. Vytvoření průmyslu biopaliv v nejméně rozvinutých 
zemích však vyžaduje vybudování kapacit. Nedávná iniciativa Komise globální aliance pro 
změnu klimatu by k tomu měla být dokonalým nástrojem.

Doporučení opatrného postupu
Být v postavení navrhovatele této zprávy je proto velkou odpovědností. Kritéria udržitelnosti 
pro biopaliva jsou n nutná, ale jejich vytvoření je také neskutečně obtížné. Pokud se to podaří, 
přispějí biopaliva příznivě ke zmírnění změny klimatu a k energetické bezpečnosti. Pokud ne, 
nastává velké riziko, že celá iniciativa týkající se biopaliv by mohla skončit velkým 
neúspěchem.
Nacházíme se v počátečním stadiu vývoje biopaliv. Uplatňovaná politika musí být úzce 
spojena s nároky na zvýšenou účinnost paliv a také s vývojem elektrických vozidel, 
palivových článků apod. Navíc musí politika poskytovat silnou podporu inovacím ve způsobu 
využití biomasy.
Výzkumy ohledně biopaliv další generace sice vypadají slibně, problémem je však časový 
výhled. Většina odborníků pochybuje, že technologie vycházející z lignocelulózy budou 
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komerčně životaschopné v příštích deseti až patnácti letech. Pokud jsou tyto předpoklady 
správné – a EU by zachovalo závazný cíl 10 % – výroba biopaliv, založená primárně na 
agropalivech, se rychle rozšíří. To by mohlo mít závažné důsledky na potravinovou 
bezpečnost a také na biologickou rozmanitost a míru poškozování deštných pralesů.

Vzhledem ke všem neznámým – jak ve vztahu k rozvoji technologií, tak ke změnám ve 
využívání půdy – zde existuje závažný argument nabádající k obezřetnému postupu, 
v postupných krocích. Navrhovaný 10% závazný cíl se zdá být příliš optimistický. Účelem by 
nemělo být dosažení cíle za každou cenu, ale spíše zavedení politik se zásadním přínosem pro 
klima.

Návrh Komise – kritické zhodnocení
Návrh Komise týkající se kritérií udržitelnosti má nesporné klady, ale i přesto vyžaduje 
podstatné změny.

Na úvod je třeba zdůraznit důležitou skutečnost. Stanovením kritérií udržitelnosti vytváří 
Evropská Unie nadstandardní trh s palivy v dopravě založených na obnovitelné energii. 
Z toho přirozeně vyplývá, že by EU měla mít právo zavést zvláštní nároky na taková paliva.
Další obecný komentář se týká toho, že EU není jediná, kdo vynakládá úsilí při regulaci paliv 
v dopravě založených na obnovitelné energii. Nejlepším výsledkem by bylo přijetí kritérií 
udržitelnosti, která jsou již obecně mezinárodně uznávána. Komise je vyzývána, aby v širší 
míře spolupracovala s ostatními významnými subjekty a dosáhla cílů, které budou v co 
nejvyšší míře chápany společně.

Revize závazného cíle
Když byly cíle poprvé odsouhlaseny Evropskou radou, byly podmínečné. Tři podmínky byly: 
1) stanovení kritérií udržitelnosti, 2) komerční dostupnost biopaliv druhé generace a 3) změna 
směrnice o kvalitě paliva.
Z řady nedávných vědeckých zpráv vyplývá, že existuje mnoho nejistot spojených 
s rozšířením biopaliv. To je důvod, proč vědecký výbor Evropské agentury pro životní 
prostředí i CCR šly tak daleko, že doporučily odložení cíle 10 %.
Největší otazníky se týkají komerční dostupnosti biopaliv druhé generace a účinku přímého i
nepřímého využívání půdy pro výrobu biopaliv. Při uvážení existence mnoha neznámých se 
jako zodpovědná cesta vpřed zdá být stanovení nižšího cíle – například 8 % – a provádět 
pravidelné přezkumy politiky, včetně cíle.

Zavedení udržitelných druhů obnovitelné energie
Účelem této směrnice je podporovat obnovitelnou energii. K dosažení 20% cíle by mělo být 
učiněno všechno pro usnadnění pravidel a předpisů týkajících se výroby obnovitelné energie, 
včetně přístupu k distribuční soustavě a zjednodušení správních postupů. Pravidla plánování 
musí být flexibilnější, a to nejen pro takové typy projektů obnovitelné energie, které mohou 
být a priori označeny jako udržitelné.

Rozšíření kritérií udržitelnosti na biomasu pro výrobu energie



PA\723926CS.doc 7/51 PE406.140v01-00
Externí překlad

CS

Potřeba kritérií udržitelnosti, kterými by se řídila výroba biopaliv, je silná. Nicméně není 
logické oddělit pouze jednu část využití biomasy na energetické účely od zbytku. Proto se 
navrhuje rozšířit kritéria udržitelnosti na veškeré druhy energetického využití biomasy.

Kritéria pro úspory emisí skleníkových plynů
Navrhované úspory emisí skleníkových plynů o 35 % je podle názoru navrhovatele poněkud 
málo ambiciózní. Takto nízko stanovený 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 tropech. V neposlední řadě tento návrh Komise také není žádným reálným 
stimulem pro inovaci a zlepšování výkonu s ohledem na emise skleníkových plynů.

Aby budoucí biopaliva představovala pro klima větší přínos, navrhovatel doporučuje stanovit 
úspory emisí skleníkových plynů na 50 % od data vstupu v platnost. Mimoto s cílem 
poskytnout stimul k hledání nejlepších řešení pro obnovitelnou energii v dopravě (včetně 
elektřiny a vodíku) by možné režimy podpory v členských státech, včetně dotací, měly být 
přiměřené snižování emisí skleníkových plynů.

Kritéria pro „zakázaná území“
Návrh Komise vylučuje některé druhy půdy pro výrobu biopaliv – v podobě „zakázaných 
území“ – např. nenarušené lesní porosty, chráněné přírodní oblasti, travnaté porosty s vysokou 
biodiverzitou apod. To je příznivé. Navrhovaný seznam „zakázaných území“ však opomíjí 
některá citlivá území a měl by být doplněn, například přijetím kategorií půdy s vysokou 
hodnotou pro ochranu životního prostředí.
Návrh Komise vidí svět co se týče využití půdy příliš černobíle. Půdní oblasti jsou buď 
otevřené neomezené výrobě, nebo zakázané pro využití. V evropských lesních porostech i 
v tropických lesích by měla být možné udržitelné nakládání s těmito porosty tak, aby se 
omezené množství biomasy mohlo použít, pokud tak bude učiněno udržitelným způsobem.

Sociální kritérium
Do návrhu Komise nebyla sociální kritéria zahrnuta, přičemž jedním z důvodů bylo to, že 
zavedení takového kritéria by mohlo být v rozporu s pravidly WTO. Návrhem této zprávy je, 
aby Komise vypracovala každý druhý rok zvláštní zprávu, v níž zohlední celý rozsah 
sociálních dopadů zvýšené poptávky na použití biopaliv.

Metodika výpočtu úspor emisí skleníkových plynů
Požadované úspory emisí skleníkových plynů je vypočítané podle metodiky LCA, uvedené 
v příloze VII. Metodika je v zásadě správná a dostatečně flexibilní, aby umožňovala úpravy 
poté, kdy bude schválena tato směrnice.

Konkrétní „standardní hodnoty“ jsou navrženy pro kultivaci, výrobu a přepravu biopaliv – a 
rovněž pro změny ve využívání půdy – tak, aby se použily jako referenční body. Zobecněný 
způsob, kterým jsou standardní hodnoty stanoveny, je zapotřebí zpochybnit – ve vztahu 
k využití půdy a změnám ve využívání půdy, ale také co se týče kultivace. Logika návrhu 
Komise se zdá být taková, že některé druhy využití půdy, jako je kultivace travnatých ploch, 
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povede ke stejným úsporám emisí skleníkových plynů a/nebo stejnému uvolňování uhlíku, 
bez ohledu na místo, kde se výroba uskutečňuje. Avšak travnaté plochy se liší množstvím 
ukládaného uhlíku, a nemohou tudíž být popsány jedinou standardní hodnotou. Pouze 
v Brazílii existuje podle odhadu deset různých typů travnatých ploch (cerrados), s odlišnými 
vlastnostmi.

Maje na paměti, že celá věda zabývající se výrobou biopaliv je mimořádně komplexní, 
zejména pokud zkoumá možné výrazné účinky změn v přímém a nepřímém využití půdy, je 
nezbytný přístup, který bude více regionální.
Zejména s ohledem na emise ze změn ve využívání půdy je navrhována kvalitnější metodika, 
založená na činnosti IPCC, která poskytuje specifické standardní hodnoty pro různé regiony. 
Existují pádné důvody k tomu, aby se používala metodika IPCC. Poskytuje více flexibility a 
pravděpodobně se setká s širší podporou při schvalování, neboť se již ve značné míře používá.
Úlohu půdního uhlíku je zapotřebí zohlednit přesněji. Některé druhy výroby, založené 
zejména na trvalých plodinách, zvyšují uhlík ukládaný v půdě, a mohou tak napomoci 
zlepšení degradovaných nebo omezeně produktivních půd tak, že se stanou produktivní 
půdou.
V metodice Komise byla opominuta možnost emisí skleníkových plynů ze změny přímého 
využití půdy, pokud výroba biopaliv vede k přemístění původně pěstovaných plodin na jiné 
půdy. Tyto dopady považuje řada odborníků za zásadní. Nemáme však k dispozici žádný 
globální model, který by nám mohl poskytnout odhad rozsahu takových dopadů. Zdá se být 
nezbytné doplnit metodiku LCA odhadem těchto dopadů. Jednou z možností, kterou 
vypracoval OKO Institut, by bylo použít tzv. sčítání rizika, tj. body navíc za očekávané 
změny v nepřímém využití půdy, které se přičítají při výpočtu emisí skleníkových plynů pro 
výrobu biopaliv na orné půdě.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Pozměňovací návrh 1

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 energie 
z biomasy, ve spojení se zvýšenou 
účinností energie, je účinným nástrojem, 
jak může Společenství snížit svou závislost 
na dovážené ropě – kde je problém 
bezpečnosti zásobování energií nejvíce 
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hmotami pro dopravu. akutní – a také ovlivnit trh s pohonnými 
hmotami pro dopravu.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

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 vhodným je cíl 20% podílu 
energie z obnovitelných zdrojů 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 výrazně 
zesílily, 10% cíl obnovitelné energie 
v dopravě je stále více zpochybňován.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

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 

(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 



PE406.140v01-00 10/51 PA\723926CS.doc
Externí překlad

CS

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
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.

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 
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 tzv. 
biopaliv druhé generace, hlavně 
lignocelulózových plodin, na trh před 
rokem 2020 pravděpodobnější, je zřejmé 
riziko, že agropaliva úplně ovládnou trh a 
tento vývoj povede k nezamýšleným 
důsledkům týkajícím se potravinové 
bezpečnosti, biodiverzity, odlesňování atd.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

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 výroby 
biopaliv vyžaduje nicméně opatrnější 
přístup, než je přístup zde navržený. 
Závazný cíl 10 % by proto měl být znovu 
zvážen.

Or. en
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Pozměňovací návrh 5

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 8% podílu 
obnovitelné energie v dopravě na spotřebě 
Evropské unie do roku 2020. Cíle, stejně 
jako celkový politický rámec a metodika 
výpočtu úspor emisí skleníkových plynů, 
by měly podléhat pravidelnému přezkumu.

Or. en

Pozměňovací návrh 6

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 

(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. 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, mnohem vyšší potenciál pro 
účinnou výrobu biopaliv v tropických 
oblastech a zájem dosáhnout 
maximálních úspor emisí skleníkových 
plynů hovoří ve prospěch významného 
podílu dovozu na dosažení cíle. Za tímto
účelem by měla Komise sledovat 
zásobování trhu Společenství s biopalivy a 
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dvoustranných obchodních jednání, jakož i 
otázky životního prostředí, nákladů a 
bezpečnosti energie a jiné záležitosti.

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 emisí 
skleníkových plynů a jiné záležitosti.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

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, zajišťující plné využití 
výrobních kapacit.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 34

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(34) 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.

(34) Výroba biopaliv, stejně jako ostatní 
zdroje obnovitelné energie, 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. 
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Or. en

Pozměňovací návrh 9

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí 
z biologicky rozmanitého pozemku. 
Vybraná kritéria označí les za biologicky 
rozmanitý, pokud není narušen významnou 
lidskou činností (podle definice použité 
Organizací OSN pro výživu a zemědělství, 
Evropskou hospodářskou komisí OSN a 
ministerskou konferencí o ochraně lesů v 
Evropě), nebo který je chráněn 
vnitrostátními předpisy pro účely ochrany 
přírody. Pokud jde o biologicky velmi 
rozmanitou povahu některých travinných 
porostů, je také vhodné, aby se na 
biopaliva vyrobená ze surovin 
pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí. Komise by měla stanovit vhodná 
kritéria a/nebo zeměpisné oblasti pro 
definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 

(39) Pobídky pro biopaliva a jiné 
biokapaliny stanovené v této směrnici a 
celosvětový růst poptávky po biopalivech a 
jiných biokapalinách by neměly mít za 
následek podporu ničení biologické 
rozmanitosti pozemků. Tyto vyčerpatelné 
zdroje, uznané různými mezinárodními 
nástroji za hodnotu pro veškeré lidstvo, by 
měly být zachovány. Spotřebitelé ve 
Společenství by navíc spatřovali jako 
nepřijatelné, že by jejich zvýšené užívání 
biopaliv a jiných biokapalin mohlo mít 
ničivý účinek na biologickou rozmanitost 
pozemků. Z těchto důvodů je nezbytné 
stanovit kritéria zajišťující, že se pobídky 
vztahují pouze na biopaliva a jiné 
biokapaliny, které zaručeně nepocházejí 
z biologicky rozmanitého pozemku a 
jejichž získáváním nebyla biologická 
rozmanitost negativně ovlivněna. Vybraná 
kritéria označí les za biologicky rozmanitý, 
pokud není narušen významnou lidskou 
činností (podle definice použité Organizací 
OSN pro výživu a zemědělství, Evropskou 
hospodářskou komisí OSN a ministerskou 
konferencí o ochraně lesů v Evropě), nebo 
který je chráněn vnitrostátními předpisy 
pro účely ochrany přírody. Pokud jde o 
biologicky velmi rozmanitou povahu 
některých travinných porostů, je také 
vhodné, aby se na biopaliva vyrobená ze 
surovin pocházejících z těchto pozemků 
nevztahovaly pobídky stanovené touto 
směrnicí, pokud byla sklizena způsobem, 
který negativně ovlivnil biologickou 
rozmanitost. Komise by měla stanovit 
vhodná kritéria a/nebo zeměpisné oblasti 
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příslušnými mezinárodními normami. pro definici biologicky velmi rozmanitých 
travinných porostů v souladu s nejlepšími 
dostupnými vědeckými poznatky a 
příslušnými mezinárodními normami.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 39 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(39a) Zatímco by energie z biomasy 
neměla být vyrobena ze surovin získaných 
z oblasti se zjištěnou vysokou biologickou 
rozmanitostí nebo z oblasti s vysokou 
zásobou uhlíku, jako jsou například lesy 
nenarušené významnou lidskou činností 
a/nebo trvale zalesněné oblasti, může tlak 
na běžné lesy vrůst jako nezamýšlený 
důsledek zvýšené výroby biopaliv. 
Například pokud vzroste poptávka po 
rostlinných olejích kvůli růstu poptávky 
po bionaftě, jeden z možných důsledků je 
vykácení lesa pro výrobu sójových bobů 
nebo palmového oleje. V některých 
případech může k takovému vykácení dojít 
i přesto, že je podle vnitrostátních nebo 
mezinárodních nařízení nezákonné. Navíc 
rostoucí tlaky na půdu jednoho nebo 
jiného druhu jsou jistým důsledkem 
rostoucího rozsahu nebo působnosti 
v podstatě jakékoli aktivity náročné na 
půdu. Přesto je důležité, aby EU 
poskytovala pobídky minimalizující riziko 
takových dopadů; především podpora 
systémů zaměřených na ochranu 
tropických deštných lesů, například 
prostřednictvím náhrady za „vyhnutí se 
odlesnění“, by měla být pro EU prioritní.

Or. en
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Pozměňovací návrh 11

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 40

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(40) Pokud jsou biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobeny ze surovin 
vyrobených v EU, měly by také splňovat 
požadavky EU na zemědělství z hlediska 
životního prostředí. Používat tato kritéria 
na dovozy ze třetích zemí je 
administrativně a technicky 
neproveditelné.

(40) Pokud jsou biopaliva a jiné 
biokapaliny vyrobeny ze surovin 
vyrobených v EU, měly by také splňovat 
požadavky EU na zemědělství z hlediska 
životního prostředí. Používat tato kritéria 
na dovozy ze třetích zemí je 
administrativně a technicky 
neproveditelné. Členské státy jsou navíc 
vyzvány, aby zkoumaly, do jaké míry může 
širší zavádění nových druhů 
lignocelulózových plodin do zemědělských 
ploch přispět ke zlepšení ve vztahu 
k environmentálním právním předpisům 
odlišným od těch, které jsou výslovně 
uvedeny v pravidlech o vzájemné 
podmíněnosti v rámci Společné 
zemědělské politiky, např. co se týče 
ochrany kvality podzemních a 
povrchových vod, směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 47

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(47) Požadavky na udržitelné režimy pro 
energetické užití biomasy jiné než 
biokapaliny a biopaliva by měly být 
analyzovány Komisí do roku 2010
s ohledem na potřebu, aby zdroje biomasy 
byly řízeny udržitelným způsobem.

(47) Požadavky na udržitelné režimy pro 
energetické užití biomasy jiné než 
biokapaliny a biopaliva by měly být 
analyzovány Komisí do roku 2009 
s ohledem na potřebu, aby veškeré zdroje 
biomasy byly řízeny udržitelným 
způsobem. Toto se musí případně týkat i 
zemědělských postupů. 

Or. en
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Pozměňovací návrh 13

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

Pozměňovací návrh 14

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 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.

Or. en
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Pozměňovací návrh 15

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 8% podílu 
obnovitelných zdrojů 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. en

Pozměňovací návrh 16

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 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 energii z obnovitelných zdrojů, a 
zejména pro energii z biomasy.
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Or. en

Odůvodnění

Působnost kritérií udržitelnosti by měla být rozšířena nad rámec biopaliv, která jsou malou 
částí obnovitelné energie, aby pokryla udržitelné druhy obnovitelné energie, stejně jako 
využití biomasy pro energii.

Pozměňovací návrh 17

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(ia) „půdou s vysokou hodnotou pro 
ochranu životního prostředí“ se rozumí

- oblast, kde se nacházejí cenné 
lokality ve smyslu biologické 
rozmanitosti, s významnou 
koncentrací na globální, 
regionální nebo vnitrostátní úrovni 
(např. endemity, ohrožené druhy, 
refugia);

- globálně, regionálně či 
vnitrostátně významná krajinná 
oblast, kde životaschopné populace 
většiny přirozeně se vyskytujících 
druhů nebo všechny tyto druhy 
existují podle přírodních 
zákonitostí ve svém přirozeném 
prostředí z hlediska rozmístění 
nebo množství;

- oblast, která je vzácným nebo 
ohroženým ekosystémem nebo kde 
se takové ekosystémy nacházejí;

- oblast, která poskytuje základní 
služby ekosystému v kritické 
situaci (např. ochranu vodního 
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koryta, boj proti erozi);

- oblast se zásadním významem pro 
naplňování základních potřeb 
místních společenství (zejména 
výživy nebo zdraví);

- důležitá oblast z hlediska tradice a 
kulturní identity místního 
společenství (oblast kulturního, 
ekologického, hospodářského nebo 
náboženského významu 
definovaná ve spolupráci s tímto 
místním společenstvím);

Or. en

Odůvodnění

Definice půdy s vysokou hodnotou pro ochranu životního prostředí je zapotřebí pro článek 
15.3. Rámec půdy s vysokou hodnotou pro ochranu životního prostředí byl původně vytvořen 
Radou pro lesnictví (nyní je zahrnut v systému certifikací FSC) a poskytuje pevný rámec pro 
určování půdy s vysokou hodnotou pro ochranu životního prostředí, která může nebo nemusí 
být chráněna podle vnitrostátních právních předpisů nebo mezinárodních dohod.

Pozměňovací návrh 18

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Za biopaliva se považují alespoň tyto 
produkty:

a) „bioetanol“: etanol vyrobený z biomasy 
a/nebo biologicky odbouratelné části 
odpadu, k použití jako biopalivo;

b) „bionafta“: metylester vyrobený 
z rostlinného nebo živočišného oleje, 
o jakosti motorové nafty, k použití jako 
biopalivo;
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c) „bioplyn“: pohonný plyn vyrobený 
z biomasy a/nebo biologicky odbouratelné 
části odpadu, který může být upraven do 
kvality zemního plynu, k použití jako 
biopalivo nebo dřevoplyn;

d) „biometanol“: metanol vyrobený 
z biomasy, k použití jako biopalivo;

e) „biodimetyléter“: dimetyléter vyrobený 
z biomasy, k použití jako biopalivo;

f) „bio-ETBE (etyl-tercio-butyl-éter)“: 
ETBE vyrobený jako derivát bioetanolu. 
Za biopalivo je chápán, pokud je obsah 
bio-ETBE 47 % objemu;

g) „bio-MTBE (metyl-tercio-butyl-éter)“: 
palivo vyrobené jako derivát biometanolu. 
Za biopalivo je cápán, pokud je obsah bio-
MTBE 36 % objemu;

h) „syntetická biopaliva“: syntetické 
uhlovodíky nebo směsi syntetických 
uhlovodíků, které byly vyrobeny 
z biomasy;

i) „biovodík“: vodík vyroben z biomasy 
a/nebo biologicky odbouratelné části 
odpadu, k použití jako biopalivo;

j) „čistý rostlinný olej“: olej vyrobený 
z olejnatých rostlin lisováním, extrakcí 
nebo obdobnými postupy, surový nebo 
rafinovaný, ale chemicky neupravený, 
jehož kvalita vyhovuje danému typu 
motoru a odpovídajícím požadavkům 
týkajícím se emisí.

Or. en

Odůvodnění

Tyto definice jsou ve směrnici 2003/30/ES. Se zrušením této směrnice v roce 2012 je nutné 
zahrnout je do směrnice o obnovitelných zdrojích energie.
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Pozměňovací návrh 19

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

-1. Konečným cílem je postupné 
odstranění emisí skleníkových plynů 
z používání fosilních paliv v Evropské unii 
do 1. ledna 2050.

Or. en

Odůvodnění

V rámci boje proti změně klimatu musí být emise z fosilních paliv v EU postupně snižovány až 
na nulu.

Pozměňovací návrh 20

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 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.

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

Vzhledem ke všem neznámým ve vztahu k účinkům rychlého nárůstu výroby biopaliv, 
založených na agropalivech je zde závažný argument pro obezřetný postup krok za krokem. 
Navrhovaný 10% závazný cíl se zdá být příliš optimistický. Účelem by nemělo být dosažení 
cíle za každou cenu, ale spíše zavedení politik s výrazným přínosem pro klima. Citlivý přístup 
by tedy byl snížení cíle a vytvoření politiky založené na pravidelných přezkumech – „učení se 
za chodu“ – obojí co se týče celkových cílů i politického rámce a metodiky.

Pozměňovací návrh 21

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Nejpozději do 1. ledna 2010 předloží 
Komise Radě a Evropskému parlamentu 
jedinou bílou knihu obsahující kompletní 
seznam veškerých souvisejících právních 
předpisů nutných pro provedení cíle 
stanoveného v odstavci -1.

Or. en

Odůvodnění

Zákonodárná činnost je často roztříštěná. Přítomnost jednoho dokumentu, vypracovaného 
Komisí, který vymezuje veškeré právní předpisy nutné pro dosažení cíle postupného 
odstranění emisí skleníkových plynů z používání fosilních paliv v Evropské unii, by byla velice 
užitečná a učinila by zákonodárnou činnost týkající se zmírnění změn klimatu mnohem 
transparentnější a jasnější.

Pozměňovací návrh 22

Návrh směrnice
Článek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 14a
Udržitelné druhy obnovitelné energie

1. Pro účely této směrnice, projekty 
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obnovitelné energie jsou považovány za 
ekologicky udržitelné, pokud splňují 
ustanovení tohoto článku 
2. Následující druhy obnovitelné energie 
budou považovány v souladu s tímto 
článkem a za předmět vnitrostátních 
pravidel plánování uplatňující ustanovení 
této směrnice:
a) všechny formy fotovoltaické elektřiny, 
kromě těch, kde členské státy ustanoví 
maximální limit, při jehož překročení je 
vyžadováno posouzení dopadu na životní 
prostředí, který nesmí být nižší než 1 MW 
pro všechny jednotky, na které je použito 
plánování;
b) elektřina z větrných turbín, které jsou 
předmětem opatření z odstavce 5;
c) velkorozsahové shromážděné sluneční 
elektrárny za podmínky, že nejsou 
umístěny na současně využívané orné 
půdě; nicméně členské státy mohou
požadovat posouzení dopadu na životní 
prostředí pro elektrárny překračující 
5 MW v citlivých oblastech určených 
tímto článkem a na malých ostrovech;
d) smíšené tepelné elektrárny a elektrárny 
na biomasu, používající jakoukoli formu 
biomasy s kapacitou nižší než 5 MW;
e)všechny formy elektřiny nepocházející 
z fosilních paliv vytvořené na farmách, 
předmět opatření článků 12 a 14;
f) převod CO2 na palivo prostřednictvím 
vektoru řasy nebo srovnatelným postupem 
v průmyslovém rozsahu, především tam, 
kde je toto nedílnou částí programu 
zachycování, využití a ukládání uhlíku 
pomocí zařízení vytvářejícího elektřinu 
založenou na fosilních palivech nebo 
silného energetického průmyslového 
zařízení.
Nové technologie obnovitelné energie, 
které ještě nebyly představeny v okamžiku 
vstupu této směrnice v platnost a 
jednoznačně splňují podmínky obsažené 
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v tomto článku, mohou být dočasně 
přidány do tohoto odstavce v souladu 
s postupem uvedeném v čl. 21 odst. 2 do 
změny této směrnice.
Nové technologie obnovitelné energie, 
které ještě nebyly předloženy v okamžiku 
vstupu této směrnice v platnost a 
jednoznačně splňují podmínky obsažené 
v tomto článku, mohou být dočasně 
doplněny do tohoto odstavce v souladu 
s postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2 do 
změny této směrnice.
3. Jakékoliv zařízení nebo projekt 
nesplňující kritéria uvedená v odstavci 2 
mohou být i přesto považována za 
dodržující soulad s podmínkami tohoto 
článku a článku 15, za podmínky že bude 
provedeno posouzení dopadu na životní 
prostředí, které potvrdí, že zařízení je 
v souladu s opatřeními tohoto článku.
4. V souladu s opatřeními podle čl. 12 
odst. 5 Komise navrhne právní předpisy 
týkající se energetické účinnosti přeměny 
paliv vyrobených v souladu s článkem 15 
pro použití v dopravě.
5. Členské státy mohou určit zvláštní části 
svých území, jako například národní nebo 
regionální parky, oblasti s vysokou 
biologickou rozmanitostí, oblasti 
stěhování ptáků, oblasti s výjimečně 
krásnou přírodou nebo krajiny národního 
dědictví, oblasti dotčené Směrnicí 
o stanovištích a/nebo jiným odpovídajícím 
mezinárodním nařízením týkajícím se 
biologické rozmanitosti, které mohou být 
vyňaty z provádění tohoto článku, a to pro 
výrobu veškeré produkce energie nebo pro 
jednotlivou obnovitelnou technologii.

Or. en

Odůvodnění

V návrhu Komise jsou kritéria udržitelnosti téměř všechna používána jako záporná, hlavně 
vytvářením „zakázaných oblastí“. Tento nový článek se snaží napravit tuto zápornou převahu 
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zdůrazněním těch obnovitelných energií, které, ve vztahu k určitým podmínkám, jako je 
rozloha a poloha, nejsou ve sporu s žádnou otázkou udržitelnosti, a tím obrací v některých 
členských státech povinnost důkazního břemene. Tento návrh není zamýšlen jako definitivní 
seznam a výslovně umožňuje technologiím, ať již současným nebo budoucím, které splňují 
stejnou úroveň udržitelnosti, aby byly rychleji zařazeny do investování a plánování.

Pozměňovací návrh 23

Návrh směrnice
Čl. 15 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Kritéria udržitelnosti z hlediska životního 
prostředí pro biopaliva a jiné biokapaliny

Kritéria udržitelnosti pro energii z biomasy

Or. en

Pozměňovací návrh 24

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. Bez ohledu na to, zda byly suroviny 
vypěstovány uvnitř nebo vně území 
Společenství, energie z biomasy se pro 
účely uvedené v písm. a), b) a c) zohlední, 
pouze pokud splňuje kritéria stanovená 
v odstavcích 2 až 7:

Or. en

Odůvodnění

Znění by mělo být jasné, co se týče použití kritérií.
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Pozměňovací návrh 25

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 2

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%.

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 vyrobených 
zařízeními, která byla v provozu v lednu 
2008, se první pododstavec použije ode 
dne 1. ledna 2015.

Or. en

Odůvodnění

Navrhované úspory emisí skleníkových plynů o 35 % je málo ambiciózní. Takto nízko 
stanovený 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. 35% není 
reálným stimulem pro inovaci a zlepšování výkonu s ohledem na emise skleníkových plynů. 
Aby budoucí biopaliva byla větším přínosem pro zlepšení klimatu, navrhuje se hranice úspor 
emisí skleníkových plynů o 50 % od vstupu této směrnice v platnost. Vzhledem k tomu, že 
ambice je vyšší, získají již zavedená výrobní zařízení více času na přizpůsobení se (2015 místo 
2013).

Pozměňovací návrh 26

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

3. Energie z biomasy zohledněná pro 
účely uvedené v odstavci 1 nesmí být 
vyrobena ze surovin získaných z půdy 
s vysokou hodnotou biologické 
rozmanitosti, pokud předložené důkazy 
neprokáží, že pochází z udržitelných 
postupů zacházení a že výroba a získávání 
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nikoliv: suroviny nepůsobí nepříznivě na 
biologickou rozmanitost a/nebo 
předložené důkazy neprokáží, že skladba 
přírodních druhů a koloběhů bude po 
zásahu znovu nastolena. To se týká půdy, 
která měla v listopadu 2008 nebo poté 
jeden z těchto statusů, bez ohledu na to, 
zda ho stále ještě má, či nikoliv:

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

Or. en

Odůvodnění

Navrhovaný seznam „zakázaných oblastí“ opomíjí jisté citlivé oblasti a měl by být doplněn, 
například začleněním kategorie půd s vysokou hodnotou pro ochranu životního prostředí. 
V původním návrhu jsou oblasti buďto otevřeny neomezené výrobě biopaliv, nebo jsou pro 
použití zakázány. V Evropě, stejně jako kdekoli jinde, by měla být umožněna udržitelné 
zacházení, takže by bylo možno využít omezené množství biomasy, pokud by tak bylo učiněno 
udržitelným způsobem.

Pozměňovací návrh 27

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.

vypouští se

Or. en
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Pozměňovací návrh 28

Návrh směrnice
Čl. 15 – odst. 4 – první pododstavec – 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 zohledněné pro účely 
uvedené v odstavci 1 nesmí být vyrobena
ze surovin získaných z půdy s velkou 
zásobou uhlíku, pokud předložené důkazy 
neprokáží, že pochází z odpadních 
proudů, zbytků dřeva nebo z postupů 
udržitelného zacházení. To se týká půdy, 
která měla v listopadu 2005 jeden z těchto 
statusů a již ho nemá:

Or. en

Odůvodnění

V původním návrhu jsou oblasti buďto otevřeny úplné výrobě biopaliv, nebo jsou pro použití 
zakázány. V Evropě, stejně jako kdekoli jinde, by měla být umožněna udržitelné nakládání, 
takže by bylo možno využít omezené množství biomasy, pokud by tak bylo učiněno udržitelným 
způsobem. 

Pozměňovací návrh 29

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 listopadu 
2005.

Or. en
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Pozměňovací návrh 30

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Ve spolupráci s příslušnými orgány 
úřady v členských státech a třetích zemích 
stanoví Komise zeměpisný rozsah území 
dotčených odstavci 3 a 4. Takovéto 
opatření, určené ke změně jiných než 
podstatných prvků této směrnice, se 
přijímá regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 21 odst. 3.

Or. en

Odůvodnění

Komise by měla být odpovědná za předložení zeměpisného rozmístění „zakázaného území“, 
neboť by to zjednodušilo zatížení při prokazování souladu s kritérii ze strany hospodářských 
subjektů, a zejména malých výrobců. 

Pozměňovací návrh 31

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 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

5. Zemědělské suroviny vypěstované ve 
Společenství a užité k výrobě energie 
z biomasy 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 
s minimálními požadavky na dobrý 
zemědělský a ekologický stav definovaný 
podle čl. 5 odst. 1 uvedeného nařízení.

Or. en
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Pozměňovací návrh 32

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
2009 zprávu o veškerých dalších 
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.

Or. en

Pozměňovací návrh 33

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:
a) zhoršení kvality podzemních nebo 
povrchových vod přítomností škodlivin a 
nadměrných množství živin;
b) nadměrné spotřebě vody v oblastech, 
kde je jí nedostatek.

Or. en
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Pozměňovací návrh 34

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7b. Každé dva roky bude Komise 
předkládat Evropskému parlamentu a 
Radě zprávy o sociální udržitelnosti 
zvýšené poptávky po biopalivech ve 
Společenství a třetích zemích a o dopadu 
politiky EU týkající se biopaliv na 
dostupnost potravin ve vývozních zemích, 
schopnost obyvatel v rozvojových zemích 
získat tyto potraviny a o dalších 
rozvojových otázkách. První zpráva bude 
předložena v roce 2012. Zpráva se bude 
věnovat otázce respektování práva na 
využívání půdy. Pro každou zemi, která je 
významným výrobcem surovin pro 
biopaliva spotřebovaná v EU, zpráva 
uvede, zda země schválila a dodržela 
každou z následujících úmluv
Mezinárodní organizace práce:
(i) Úmluva o minimálním věku pro přijetí 
do zaměstnání (č. 138);
(ii) Úmluva o zákazu a okamžitých 
opatřeních k odstranění nejhorších forem 
dětské práce (č. 182);
(iii) Úmluva o odstranění nucené práce 
(č. 105);
(iv) Úmluva o nucené nebo povinné práci 
(č. 29);
(v) Úmluva o stejném odměňování 
pracujících mužů a žen za práci stejné 
hodnoty (č. 100);
(vi) Úmluva o diskriminaci (zaměstnání 
a povolání) (č. 111);
(vii) Úmluva o svobodě sdružování 
a ochraně práva odborově se organizovat 
(č. 87);
(viii) Úmluva o provádění zásad práva 
organizovat se a kolektivně vyjednávat 
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(č. 98);
Pokud je to zapotřebí, Komise navrhne 
opravná opatření.

Odůvodnění

V návrhu Komise nebyly zahrnuty sociální podmínky, jeden z uvedených důvodů byl, že 
zavedení takovýchto podmínek by mohlo být ve sporu s pravidly WTO. Návrh doporučuje, aby 
Komise zpracovala zvláštní zprávu, týkající se celého rozsahu sociálních dopadů zvýšení 
poptávky po biopalivech a jejich používání, každé dva roky. Pokud je to nutné, Komise by 
měla navrhnout opravná opatření vycházející z těchto zpráv.

Or. en

Pozměňovací návrh 35

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Pokud je potřeba zohlednit biopaliva a 
jiné biokapaliny za účely uvedenými v čl. 
15 odst. 1, vyžádají si členské státy od 
hospodářských subjektů, aby prokázaly, že 
byla splněna kritéria z hlediska
udržitelnosti životního prostředí stanovená 
v článku 15. Za tímto účelem po 
hospodářských subjektech vyžadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, a 
stanoví, že:

1. Pokud je potřeba zohlednit energii 
z biomasy za účely uvedenými v čl. 15 
odst. 1, vyžádají si členské státy od 
hospodářských subjektů, aby prokázaly, že 
byla splněna kritéria udržitelnosti 
stanovená v článku 15. Za tímto účelem po 
hospodářských subjektech vyžadují, aby 
využily systému hmotnostní bilance, a 
stanoví, že:

Or. en

Pozměňovací návrh 36

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 1 – písm. (a)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) dodávky surovin anebo biopaliv 
s rozdílnými parametry z hlediska 
udržitelnosti lze smísit;

a) dodávky surovin anebo biopaliv 
s rozdílnými parametry z hlediska 
udržitelnosti lze smísit, pokud je 
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prokázáno, že všechny dodávky splňují 
kritéria udržitelnosti podle článku 15;

Or. en

Odůvodnění

Všechny dodávky by měly splňovat podmínky, jinak nastává zřejmé riziko, že biopaliva 
a biokapaliny s nízkým stupněm emisí skleníkových plynů jsou prostě smíchány s biopalivy 
a biokapalinami s vysokým stupněm, a tudíž splní kritéria.

Pozměňovací návrh 37

Návrh směrnice
Čl. 16 – odst. 2 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise ve své zprávě v roce 2009 dále 
navrhne systémy na ověření souladu 
s kritérii udržitelnosti podle článku. 15 
pro všechny formy energie z biomasy.

Or. en

Odůvodnění

Sice se navrhuje, aby byla kritéria rozšířena nad rámec biopaliv na všechny formy využití 
biomasy, pro jiné formy využití biomasy než biopaliva chybí vhodná metodika pro ověřování 
souladu. Komise by tudíž ve zprávě v roce 2009 měla předložit takové rozšíření. 

Pozměňovací návrh 38

Návrh směrnice
Čl. 17 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději dne 31. března 2010 zprávu 
obsahující seznam těch celků na jejich 
území, které jsou klasifikovány na úrovni 
NUTS 2 v rámci nařízení Evropského 

2. Členské státy předloží Komisi 
nejpozději dne 31. března 2010 zprávu 
obsahující seznam těch celků na jejich 
území, které jsou klasifikovány na úrovni 
NUTS 2 v rámci nařízení Evropského 
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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.

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.

Or. en

Pozměňovací návrh 39

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 
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.

Or. en
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Odůvodnění

Jsou navrhovány konkrétní standardní hodnoty pro kultivaci půdy, ale ty jsou velice 
zobecněny (celkové průměry) a zdaleka nedorážejí skutečné odchylky. Emise z kultivace se 
mohou mezi regiony a podnebnými pásy výrazně lišit. Navíc je měření skutečných emisí 
z kultivace obtížné a velice drahé. Spolu s emisemi ze změn ve využívání půdy se jedná o část, 
pro kterou je stanovení typických nebo standardních hodnot nejobtížnější. Proto je tak 
nezbytné, aby Komise předložila regionální hodnoty pro výrobu, které přesněji zohlední 
regionální odchylky. Pokud tomu tak nebude, nastává velké riziko, že směrnice přinutí 
hospodářské subjekty vynaložit značné prostředky na měření a také že negativně ovlivní 
všechny drobné výrobce, kteří by takové prostředky ani neměli.

Pozměňovací návrh 40

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 standardní 
hodnoty představují 80% percentil hodnot 
výrobních procesů.

Or. en

Odůvodnění

Standardní hodnoty by měly být stanoveny podle soudržného pravidla. Komise ve svém 
návrhu doporučovala odečíst 40 % z typických hodnot pro zpracování. To, jestli je toto 
omezující či nikoli, je zcela proměnlivé. V některých případech je to velice omezující a 
v jiných zase vůbec ne.

Pozměňovací návrh 41

Návrh směrnice
Čl. 18 – nadpis

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Zvláštní ustanovení týkající se biopaliv Zvláštní ustanovení týkající se podpory 
užití obnovitelných energií v dopravě

Or. en
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Pozměňovací návrh 42

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost byla 
informována o dostupnosti biopaliv a 
jiných obnovitelných pohonných hmot. 
Pokud přídavky biopaliv ve směsích 
s deriváty minerálních olejů překročí 
mezní hodnotu 10% objemu, vyžadují 
členské státy, aby byla tato skutečnost 
vyznačena v prodejních místech.

1. Členské státy zajistí, aby veřejnost byla 
podrobně informována o dostupnosti a 
environmentálních výhodách veškerých 
různých zdrojů obnovitelné energie 
v dopravě. Pokud přídavky biopaliv ve 
směsích s deriváty minerálních olejů 
překročí 10% objemu, vyžadují členské 
státy, aby byla tato skutečnost vyznačena 
v prodejních místech.

Or. en

Odůvodnění

Informace by měly být dostupné nejen ohledně biopaliv, ale u všech druhů obnovitelné 
energie v dopravě.

Pozměňovací návrh 43

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy označí paliva na bázi 
benzinu a nafty, které jsou derivovány 
hydrogenací rostlinných olejů 
a živočišných tuků nebo z pyrolyzovaných 
olejů derivovaných z jakékoli formy 
biomasy, a které jsou chemicky a výkonem 
nerozlišitelné od benzínu a nafty nebo 
lepší než ony, jako je například „EuroBio 
benzín“ a „EuroBio nafta“, za podmínky, 
že podíl biopaliva v celkovém palivu je 
alespoň 50 % a že použitý vodík není 
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získán z fosilních paliv.

Or. en

Odůvodnění

Tak, jak se ukázalo při zavádění bezolovnatého benzínu v osmdesátých a devadesátých letech 
a následných průzkumech trhu prováděných ropnými společnostmi a prodejci paliva, 
spotřebitelé na zavádění „zelených“ paliv reagují dobře a rychle. Tento odstavec je 
koncipován tak, aby zajistil velký nárůst poptávky po nejlepších a nejschůdnějších 
alternativních řešeních v porovnání s fosilními palivy, a také uznává, že výrobci paliv 
potřebují čas na to, aby svou výrobu přizpůsobili plně „zeleným“ normám, tedy směsím 50 % 
až 100 % nefosilních paliv. 

Pozměňovací návrh 44

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1b. Členské státy označí jakoukoliv směs 
benzinu nebo motorové nafty podle 
v odstavce 1a, ve které je podíl biopaliva 
alespoň 10 % a méně než 50 %, jako 
„EuroBiosměs benzin“ a „EuroBiosměs 
nafta“. Podíl biopaliv použitých pro účely 
tohoto odstavce se zvyšuje ve shodě s čl. 
15 odst. 2. 

Or. en

Pozměňovací návrh 45

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Členské státy zajistí, aby motorová 
nafta splňující specifikace stanovené 
v příloze V byla nejpozději ode dne 31. 

vypouští se
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prosince 2010 dostupná v čerpacích 
stanicích s více než dvěma čerpadly, jež 
prodávají motorovou naftu.

Or. en

Pozměňovací návrh 46

Návrh směrnice
Čl. 18 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Členské státy zajistí, aby motorová 
nafta splňující specifikace stanovené 
v příloze VI nebo jiná motorová nafta 
s alespoň 5% obsahu biopaliv v 
objemu, byla nejpozději ode dne 31. 
prosince 2014 dostupná v čerpacích 
stanicích s více než dvěma čerpadly, jež 
prodávají motorovou naftu.

vypouští se

Or. en

Pozměňovací návrh 47

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. en
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Pozměňovací návrh 48

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Jakýkoli podpůrný mechanismus, 
včetně finančních podpor, vytvořený 
v členských státech na rozsáhlou podporu 
výroby a/nebo spotřeby obnovitelných 
energií v dopravě by měl být přiměřený 
úsporám emisí skleníkových plynů. 
Výzkum a vývoj v oblasti obnovitelných 
energií v dopravě, stejně jako rozvoj 
udržitelných dopravních systémů se 
výrazně podporuje na úrovni členských 
států i na úrovni Společenství a může 
získat dodatečnou podporu.

Odůvodnění

S cílem poskytnout pobídky nejlepším alternativním řešením obnovitelné energie v dopravě 
(včetně elektřiny a vodíku) by měly být případné režimy podpory, včetně dotací, v členských 
státech přiměřené úsporám emisí skleníkových plynů. 

Or. en

Pozměňovací návrh 49

Návrh směrnice
Čl. 19 – odst. 3 – úvodní část

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Ve své první zprávě členské státy 
upřesní, zda zamýšlejí:

3. Ve své první zprávě členské státy 
upřesní, zda, a případně kdy zamýšlejí:

Or. en
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Pozměňovací návrh 50

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 
a sociálního, účinky dovozních politik 
Společenství na ně, aspekty bezpečnosti 
dodávek a možnosti zajistit vyrovnaný 
přístup mezi domácí výrobou a dovozy;

Or. en

Pozměňovací návrh 51

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

c) dopad politiky biopaliv EU na 
dostupnost potravin ve vývozních zemích, 
schopnost obyvatel v rozvojových zemích 
získat tyto potraviny a širší otázky rozvoje; 
a

c) dopad politiky EU týkající se energie 
z biomasy na potravinovou bezpečnosti 
v rozvojových zemích, včetně možných 
dopadů na země s nízkými příjmy
a nejméně rozvinuté země a na dostupnost 
potravin ve vyvážejících zemích a na 
přístup k nim, a širší otázky rozvoje; a

Or. en

Pozměňovací návrh 52

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Bionafta (methylester vyrobený 
z rostlinného nebo živočišného oleje, resp. 
tuku, o jakosti motorové nafty, užívaný 
jako biopalivo)

FAME (methylester vyrobený 
z rostlinného nebo živočišného oleje, resp. 
tuku, o jakosti motorové nafty, užívaný 
jako biopalivo)
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Or. en

Odůvodnění
FAME je pouze jedna z forem „bionafty“, a proto by neměla být pro účely právních předpisů 
EU zvýhodňována.

Pozměňovací návrh 53

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Hydrogenačně upravený rostlinný olej 
(rostlinný olej upravený pomocí vodíku za 
tepla)

Hydrogenačně upravený rostlinný olej 
a živočišný tuk (rostlinný olej a živočišný 
tuk upravený pomocí vodíku za tepla)

Or. en

Odůvodnění

Zelený benzin“ a „zelená nafta“ pro účely článku 18 může být vyrobena řadou postupů, 
včetně úpravy rostlinného oleje a živočišného tuku pomocí vodíku (v pozměňovacím návrhu 
jako hydrogeneračně upravený), úpravy biomasy metodou Fischer-Tropsch a rafinační 
pyrolýzou oleje z biomasy. 

Pozměňovací návrh 54

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Benzin Benzin na bázi fosilních zdrojů

Or. en

Odůvodnění

Měl by být jasný zdroj tohoto benzinu.
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Pozměňovací návrh 55

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Motorová nafta Motorová nafta na bázi fosilních zdrojů

Or. en

Odůvodnění

Měl by být jasný zdroj této motorové nafty.

Pozměňovací návrh 56

Návrh směrnice
Příloha III – řádek 14 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Fosilní palivo těžký palivový olej

Or. en

Pozměňovací návrh 57

Návrh směrnice
Příloha V

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha V vypouští se

Or. en
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Odůvodnění

Tyto standardy by měl být stanoveny CEN.

Pozměňovací návrh 58

Návrh směrnice
Příloha VI

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha VI vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Tyto normy by měly být stanoveny CEN.

Pozměňovací návrh 59

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 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, kde

E = eec + el + ep + etd + eu – eccs - eccr –
eee, 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 =anualizované emise původem ze 
změn ukládání uhlíku způsobených 
změnou v nepřímém využití půdy
esca = úspory emisí původem z ukládání 
uhlíku vlivem zdokonalených 
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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

eccr 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

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.
V metodice Komise byla opominuta možnost emisí skleníkových plynů ze změny přímého 
využití půdy, pokud výroba biopaliv vede k přemístění původně pěstovaných plodin na jiné 
půdy. Tyto dopady považuje řada odborníků za významnější než změnu v přímém využití půdy.

Pozměňovací návrh 60

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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

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 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;

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

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

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 biopaliva nebo jiné 
biokapaliny na jednotku plochy za rok).

V podmínkách, kde se uskutečňuje 
podstatná část výměny uhlíku mezi půdou 
a atmosférou ve formě CH4, by to mělo být 
zohledněno změnou výpočtu pro tuto část 
výměny. Za tímto účelem by molekulová 
hmotnost CO2 měla být nahrazena 
molekulovou hmotností CH4 (MWCH4
a vynásobena CO2 ekvivalentem CH4 
podle odstavce 5 (MWCH4 = molekulová 
hmotnost  metanu = 16.043 g/mol).

Or. en
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Odůvodnění

Metan je velmi silným skleníkovým plynem, 23krát silnějším než CO2..Pokud emise metanu 
zaujímají značnou část celkových emisí skleníkových plynů způsobených změnou ve využívání 
půdy, měly by být tyto emise zohledněny. 

Pozměňovací návrh 61

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 8

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 použít 
hodnoty předložené IPCC v pokynech pro 
národní inventury skleníkových plynů jak 
pro CSR, tak CSA

Způsob využití půdy vypouští se
Alternativně je možno jak pro CSR, tak pro 
CSA použít skutečné hodnoty.

Alternativně je možno jak pro CSR, tak pro 
CSA použít skutečné hodnoty.

Pro výpočet veličiny P je možno použít 
následující hodnoty:

vypouští se

Tabulka vypouští se
Alternativně je možno použít skutečné 
hodnoty.

Použijí se skutečné hodnoty pro P.

Or. en

Odůvodnění
V souvislosti s emisemi původem ve změnách ve využívání půdy se navrhuje zdokonalená 
metodika. IPCC jež v roce 1996 předložil podrobnou škálovatelnou metodiku pro změny ve 
využívání půdy, kterou aktualizoval v roce 2006 a která se již používá pro podávání zpráv 
v rámci Kjótského protokolu. Použití této metodiky pro výpočet emisí z využívání půdy by bylo 
významným zdokonalením této metodiky. Existují pádné důvody k tomu, aby se používala 
metodika IPCC. Poskytuje více flexibility a pravděpodobně se setká s širší podporou při 
schvalování, neboť se již v řadě zemí používá.
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Pozměňovací návrh 62

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 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 20 g CO2/MJ.

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů původem ve změnách v nepřímém využívání půdy se použijí na 
veškerou výrobu na jiných než nevyužívaných půdách, půdách s omezenou produktivitou a 
degradovaných půdách. Hodnota 20 g CO2/MJ je nízká v porovnání s tím, co bylo 
prezentováno v minulém roce v několika různých odhadech. Maje na paměti značné množství 
nejistot při posuzování vlivů nepřímého využívání půdy a široký rozsah hodnot, které byly 
prezentovány, zdá se být rozumné použít nízkou hodnotu jako začátek.

Pozměňovací návrh 63

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8b.U úspor emisí z ukládání uhlíku v půdě 
v souvislosti se zdokonalenými 
zemědělskými postupy, esca, může být 
zohledněno za podmínky, že nebylo již 
započítáno u el.

Or. en
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Pozměňovací návrh 64

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 9 – první pododstavec

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

9. Emise původem ze zpracování, ep, 
zahrnují emise z vlastního procesu 
zpracování, dále emise původem z odpadů 
a úniků a rovněž emise z výroby chemikálií 
nebo produktů používaných při zpracování.

9. Emise původem ze zpracování, ep, 
zahrnují emise z vlastního procesu 
zpracování, dále emise původem z odpadů 
a úniků a rovněž emise z výroby chemikálií 
nebo produktů používaných při zpracování, 
nezahrnují však emise ze spalování 
rostlinných zbytků.

Or. en

Pozměňovací návrh 65

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

12. Úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku, eccs, se omezují na 
emise, ke kterým nedošlo v důsledku 
zachycení a sekvestrace emitovaného CO2
v přímé souvislosti se získáváním, 
přepravou, zpracováním a distribucí paliva.

12. Úspory emisí vyvolané zachycením 
a sekvestrací uhlíku, eccs,, který nebyl již 
započítán u ep, se omezují na emise, ke 
kterým nedošlo v důsledku zachycení a 
sekvestrace emitovaného CO2 v přímé 
souvislosti se získáváním, přepravou, 
zpracováním a distribucí paliva.

Or. en

Pozměňovací návrh 66

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 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 

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

z biomasy a používá se k náhradě CO2
z fosilních paliv nebo fosilních paliv 
používaných v souvislosti s komerčními 
výrobky a službami.

Or. en

Odůvodnění

Zachycený CO2 může nahradit CO2 z fosilních paliv, ale může být rovněž částí náhrady 
fosilních paliv, pokud se použijí, např. ve výrobě biopaliv z řas.

Pozměňovací návrh 67

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 14

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

14. Úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektrické energie z kombinované výroby, 
eee, se berou v úvahu ve vztahu 
k přebytečné elektrické energii 
produkované zařízením na výrobu paliva 
využívajícím kogenerační princip, ovšem 
s výjimkou případů, kdy palivo používané 
v kogeneračním cyklu představuje 
druhotný produkt, který není zbytkem 
zemědělské plodiny. Při zohlednění této 
přebytečné elektrické energie se 
předpokládá, že kapacita kogenerační 
jednotky je rovna minimální kapacitě 
potřebné k tomu, aby kogenerační 
jednotka dodávala tepelnou energii 
nezbytnou pro výrobu předmětného 
paliva. Úspory emisí skleníkových plynů 
související s touto přebytečnou elektřinou 
se pokládají za rovné množství 
skleníkových plynů, které by byly 
emitovány při výrobě stejného množství 
elektřiny v elektrárně s využitím stejného 
paliva, jaké se používá v kogenerační 
jednotce.

14. Úspory emisí v důsledku přebytečné 
elektrické energie z kombinované výroby, 
eee, při uspokojování užitečné poptávky na 
teplo v procesu výroby paliv a z výroby 
elektřiny vyrobené z odpadového tepla při 
procesu výroby paliv se berou v úvahu ve 
vztahu k přebytečné elektrické energii 
produkované zařízením na výrobu paliva 
využívajícím kogenerační princip, ovšem 
s výjimkou případů, kdy palivo používané 
v kogeneračním cyklu představuje 
druhotný produkt výrobního procesu 
paliva v dopravě z biomasy, který není 
zbytkem zemědělské plodiny. Při 
zohlednění této přebytečné elektrické 
energie se předpokládá, že kapacita 
kogenerační jednotky je rovna minimální 
kapacitě potřebné k tomu, aby kogenerační 
jednotka dodávala tepelnou energii 
nezbytnou pro výrobu předmětného paliva. 
Úspory emisí skleníkových plynů 
související s touto přebytečnou elektřinou 
se pokládají za rovné množství 
skleníkových plynů, které by byly 
emitovány průměrnou typickou emisí EU 
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z výroby elektřiny pro elektřinu vyrobenou 
ve Společenství, a průměrnou typickou 
emisí pro výrobu elektřiny v zemi, kde je 
elektřina vyráběna pro elektřinu 
vyrobenou ve třetích zemích.

Or. en

Odůvodnění

Emise skleníkových plynů spojené s přebytečnou elektřinou by měly být započítávány jako 
mající průměrné emise, případně vypočítány s použitím teorie mezního přístupu. Jinak, jako je 
tomu v návrhu Komise, by směrnice zvýhodňovala elektrárny používající fosilní palivo před 
elektrárnami používajícími biomasu, neboť by ty první získaly body za používání vysoce 
účinné kogenerace, zatímco ty druhé nikoli. Namísto používání nižších emisí skleníkových 
plynů by bylo oceňováno emitování energetických zdrojů. 

Pozměňovací návrh 68

Návrh směrnice
Příloha VII – část C – odst. 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 mezi 
palivo (nebo jeho odpovídající 
meziprodukty) a druhotné produkty 
v poměru k jejich energetickému obsahu 
(stanoveného u druhotných produktů 
s výjimkou elektrické energie, vytápění 
nebo chlazení jako spodní výhřevnost). 

Nejpozději do 1. ledna 2010 Komise 
posoudí, zda je vhodné pro účely prvního 
pododstavce použít substituční metodu. 
Na základě výsledku tohoto posouzení 
Komise navrhne nezbytné změny. 

Or. en
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Odůvodnění

Úspory emisí z druhotných produktů lze vypočítat postupem pro energii, jak to navrhuje 
Komise. Druhotné produkty však mohou hrát významnou úlohu v jiných procesech a mohou 
šetřit emise skleníkových plynů v tomto procesu, aniž by měl nezbytně vysokou „dolní 
výhřevnou hodnotu“. Pozměňovací návrh vyzývá Komisi, aby posoudila, zda lze postup pro 
energii zaměnit za komplexnější substituční přístup, který může poskytnout lepší obrázek 
o skutečných úsporách emisí skleníkových plynů.
.
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