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Vysvětlivky k označení legislativních postupů

* Postup konzultace
 většina odevzdaných hlasů

 **I Postup spolupráce (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

**II Postup spolupráce (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu

 společného postoje
*** Postup souhlasu

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU

***I Postup spolurozhodování (první čtení)
 většina odevzdaných hlasů

***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje
většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)
 většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu

(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.)

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi).
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení.
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o změně směrnice 98/70/ES, pokud 
jde o specifikaci benzinu, motorové nafty a plynových olejů, o zavedení mechanismu pro 
sledování a snížení emisí skleníkových plynů pocházejících z paliv používaných v silniční 
dopravě, o změně směrnice Rady 1999/32/ES, pokud jde o specifikaci paliva 
používaného plavidly vnitrozemské plavby, a o zrušení směrnice 93/12/EHS
(KOM(2007)0018 – C6-0061/2007 – 2007/0019(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2007)0018)1,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a články 95 a 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž 
Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0061/2007),

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova a Výboru pro průmysl, výzkum 
a energetiku (A6-0000/2007),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem;

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi.

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 2

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

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

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
2 Sdělení Komise Radě a Evropskému parlamentu: Tematická strategie o znečišťování ovzduší – KOM(2005) 
0446.
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byly stanoveny cíle pro snížení emisí SO2 o 
82 %, emisí Nox o 60 %, těkavých 
organických sloučenin (VOC) o 51 % a 
primárních částic (PM2.5) o 59 % v 
porovnání s výší emisí v roce 2000. 
Důsledky změn směrnice 98/70/ES 
s ohledem na emise VOC z čerpacích 
stanic by se měly zabývat budoucí právní 
předpisy.

byly stanoveny cíle pro snížení emisí SO2 o 
82 %, emisí NOx o 60 %, těkavých 
organických sloučenin (VOC) o 51 % a 
primárních částic (PM2.5) o 59 % v 
porovnání s výší emisí v roce 2000. 
Evropský parlament však ve svém 
usnesení ze dne 26. září 2006 o tematické 
strategii o znečišťování ovzduší1 vyzval k 
ambicióznějším cílům snížení emisí, a to 
o 65 % u emisí NOx, 55 % u emisí VOC 
a 61 % u primárních částic (PM2.5). Tato 
ambice by se měla v této směrnici odrazit. 
Důsledky změn směrnice 98/70/ES 
s ohledem na emise VOC z čerpacích 
stanic by se měly zabývat také budoucí 
právní předpisy.
___________________________

1 Úř. věst. C 306 E, 15. 12. 2006, s. 176.

Odůvodnění

Evropský parlament vyzval k ambicióznějšímu postupu při boji proti zněčištování ovzduší. 
Veškeré právní předpisy v oblasti znečišťování ovzduší musí být s touto ambicí v souladu.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 3

(3) Společenství se v rámci Kjótského 
protokolu zavázalo dosáhnout cílů 
stanovených pro emise skleníkových plynů 
na období 2008–2012. Vnitrozemská 
doprava představuje v dnešní době zhruba 
20 % těchto emisí. Společenství zvažuje 
úroveň úspor emisí skleníkových plynů, 
které by mělo být dosaženo nad rámec 
kjótského závazku. Pro splnění budoucích
cílů je potřebná spolupráce všech odvětví.

(3) Společenství se v rámci Kjótského 
protokolu zavázalo dosáhnout cílů 
stanovených pro emise skleníkových plynů 
na období 2008–2012. Vnitrozemská 
doprava představuje v dnešní době zhruba 
20 % těchto emisí. Společenství se také 
v rámci globální dohody zavázalo ke 
snížení emisí skleníkových plynů o 30 % 
do roku 2020 a jednostranně ke snížení 
o 20 %. Pro splnění těchto cílů je potřebná 
spolupráce všech odvětví. 

Odůvodnění

Cíl navržený Komisí na období po roce 2012, kterým je snížení emisí o 30 či 20 %, podporuje 
jak Rada, tak Parlament. Veškeré právní předpisy v oblasti znečišťování ovzduší musí být 
s touto ambicí v souladu.
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Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Cílem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 
8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv 
nebo jiných obnovitelných pohonných 
hmot v dopravě je podporovat používání 
biopaliv ve Společenství. Strategie 
Společenství v oblasti biopaliv byla rovněž 
předmětem sdělení Komise z roku 2006 
nazvaného „Strategie Evropské unie pro 
biopaliva“. Sdělení, které vyjadřuje souhlas 
s dalším rozvojem biopaliv a jejich 
technologie, jasně stanoví, že nárůst nesmí 
vyvolat zvýšené environmentální škody a 
zdůrazňuje nutnost většího snížení emisí 
skleníkových plynů. Sdělení rovněž uznává 
potřebu podpořit další rozvoj technologie 
biopaliv. 

(6) Cílem směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2003/30/ES ze dne 
8. května 2003 o podpoře užívání biopaliv 
nebo jiných obnovitelných pohonných 
hmot v dopravě je podporovat používání 
biopaliv ve Společenství. Strategie 
Společenství v oblasti biopaliv byla rovněž 
předmětem sdělení Komise z roku 2006 
nazvaného „Strategie Evropské unie pro 
biopaliva“. Sdělení, které vyjadřuje souhlas 
s dalším rozvojem biopaliv a jejich 
technologie, jasně stanoví, že nárůst nesmí 
vyvolat zvýšené environmentální škody a 
zdůrazňuje nutnost většího snížení emisí 
skleníkových plynů. Sdělení rovněž uznává 
potřebu podpořit další rozvoj technologie 
biopaliv. Je vhodé, aby byla pro výrobu 
biopaliv zavedena nejen kritéria 
biologické rozmanitosti, ale také sociální 
kritéria.

Odůvodnění

Je třeba podpořit mísení biopaliv, která vyhovují z hlediska emisí skleníkových plynů, s jinými 
palivy. Nesmí to však být na úkor biologické rozmanitosti, ani to nesmí mít závažný nepříznivý 
sociální dopad na producentské země.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 15

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

(15) Mísením ethanolu do benzinu vzniká 
nelineární změna tlaku par u výsledné 
palivové směsi. Za účelem zajištění toho, 
aby zvýšení tlaku par u benzinu vzniklé z 
procentního podílu, který má být mísen, 
nebylo neúměrně vysoké, je nezbytné 
definovat minimální procentní podíl, který 
má být mísen, jako podmínku pro 
umožnění odchylky pro takové směsi.
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Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 16

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

(16) Aby motivovaly k používání paliv 
s nízkým obsahem uhlíku a zároveň 
dodržovaly cíle týkající se znečišťování 
ovzduší, měly by ropné rafinérie nabízet 
dostatečné množství benzinu s nízkým 
tlakem par. Protože tomu tak v současné 
době není, měla by být mezní hodnota pro 
tlak par směsí s ethanolem zvýšena, aby se 
mohl dále vyvíjet trh s biopalivy. Povolená 
odchylka nesmí vést k celkovému zvýšení 
emisí VOC. Proto je nutné snížit 
maximální povolené hodnoty pro tlak par.

Odůvodnění

Mísení ethanolu může vést ke zvýšení tlaku par. Je důležité zajistit, aby odchylka navržená 
Komisí nevedla ke zvýšení maximální povolené hodnoty pro tlak par, ktrerá je v současné 
době v platnosti.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 19

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

(19) V rámci vytvoření nového 
mechanismu sledování emisí skleníkových 
plynů by Komisi měla být udělena 
pravomoc vypracovat na základě pokynů 
stanovených Evropským parlamentem a 
Radou metodiku, která by se používala při 
podávání zpráv o emisích skleníkových 
plynů z paliv používaných v silniční 
dopravě a paliv používaných pro nesilniční 
pojízdné stroje během jejich životního 
cyklu. Vzhledem k tomu, že tato opatření, 
stejně jako opatření pro přizpůsobování 
povolených zkušebních metod podle 
článku 10 směrnice 98/70/ES jsou 
obecného významu a mají doplnit tuto 
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s regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

směrnici o nové jiné než podstatné prvky, 
měla by být přijata v souladu 
s regulativním postupem s kontrolou podle 
článku 5a rozhodnutí 1999/468/ES.

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby byly emise skleníkových plynů sledovány po celou dobu životního cyklu 
paliv a poté snižovány. Z demokratického hlediska je důležité, aby Evropský parlament 
a Rada spíše stanovily, jakým směrem by se měla ubírat metodika používaná pro sledování, 
než aby tuto záležitost zcela ponechaly na postupu projednávání ve výborech.

Pozměňovací návrh 7
BOD ODŮVODNĚNÍ 22A (nový)

(22a) Byly vyvinuty nové, čistější 
technologie motorů pro plavidla 
vnitrozemské plavby. V těchto motorech 
může být používáno pouze palivo s velmi 
nízkým obsahem síry. Obsah síry 
v palivech používaných plavidly 
vnitrozemské plavby bude co nejdříve 
jednorázově snížen.

Odůvodnění

V moderních, čistých motorech plavidel vybavených pokrokovými technologiemi filtrování pro 
boj proti znečišťování ovzduší mohou být používána pouze paliva s velmi nízkým obsahem 
síry. Komise navrhuje, aby byl obsah síry v palivech používaných při vnitrozemských 
plavbách snížen ve dvou fázích. Bylo by však lepší urychlit zavedení paliv s nízkým obsahem 
síry a tyto dvě fáze spojit.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 1 BOD -1 (nový)

Článek 1 (směrnice 98/70/ES)

-1. Článek 1 se nahrazuje tímto:

„Článek 1
Oblast působnosti

Tato směrnice zavádí na základě péče o 
zdraví a životní prostředí technické 
specifikace paliv určených pro vozidla 
vybavená zážehovými a vznětovými 
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motory a jinými technologiemi motorů 
vozidel.“

Odůvodnění

Směrnice o jakosti paliv dosud regulovala pouze kvalitu paliv. Tento pozměňovací návrh by 
pro paliva navíc zavedl povinné snižování emisí skleníkových plynů. Dodavatelé paliv by měli 
být schopni tento požadavek splnit mimo jiné tak, že budou vyrábět různá paliva, například 
vodík, s dobrou emisní bilancí skleníkových plynů. Má-li být tato možnost uskutečnitelná, je 
třeba rozšířit oblast působnosti směrnice.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 1 BOD 1A (nový)

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

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

„5a. "Profilem paliv z hlediska 
skleníkových plynů"(dále:profil paliv) se 
rozumí množství skleníkových plynů 
v palivech měřené v ekvivalentech CO2, 
k němuž se přičte množství ekvivalentů 
CO2 uvolněných při těžbě a výrobě, 
přepravě, distribuci a změnách využívání 
půdy a od něhož se odečtou úspory emisí 
ekvivalentů CO2 vzniklé díky zachycování 
a skladování nebo jímkám, které jsou 
spojeny s výrobou paliv.“ 

Odůvodnění

Dodavatelé paliv musí do roku 2020 zlepšit profil paliv o 10 %. Je třeba přesně stanovit, co 
tento plán znamená.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 1 BOD 2(C)

Čl. 3 odst. 3 (směrnice 98/70/ES)

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

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

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

v příloze III, bude označeno v jazyce nebo 
jazycích států nápisem „Benzin s nízkým 
obsahem biopaliv“.

Odůvodnění

V zájmu vyjasnění situace pro spotřebitele by měl být název „benzin s vysokým obsahem 
biopaliv“ vyhrazen pro benzin, který skutečně obsahuje vysoké procento biopaliv. Benzin 
obsahující 0 % až 5 % biopaliv by proto měl být nazýván „benzin“ a bezin obsahující mezi 
5 a 10 % biopaliv by měl být nazýván „bezin s nízkým obsahem biopaliv“.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 1 BOD 3(C)

Čl. 4 odst. 5 (směrnice 98/70/ES)

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

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

Členské státy rovněž zajistí, aby nejpozději 
do 31. prosince 2009 plynové oleje určené
pro nesilniční pojízdné stroje a plavidla 
vnitrozemské plavby odpovídaly kvalitě 
motorové nafty pro silniční vozidla podle 
specifikace v příloze IV.

Odůvodnění

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

Pozměňovací návrh 12
ČL. 1 BOD 3(D)
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Čl. 4 odst. 6 (směrnice 98/70/ES)

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

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

Členské státy zajistí, aby nejpozději do 
31. prosince 2009 plynové oleje určené 
pro nesilniční pojízdné stroje a plavidla 
vnitrozemské plavby odpovídaly kvalitě 
motorové nafty pro silniční vozidla podle 
specifikace v příloze IV.

Odůvodnění

V moderních, čistých motorech plavidel vybavených pokrokovými technologiemi filtrování pro 
boj proti znečišťování ovzduší mohou mohou být používána pouze paliva s velmi nízkým 
obsahem síry. Komise navrhuje, aby byl obsah síry v palivech používaných při 
vnitrozemských plavbách snížen ve dvou fázích. Bylo by však lepší urychlit zavedení paliv 
s nízkým obsahem síry a tyto dvě fáze spojit. Emise CO2, které by tak v rafineriích vznikly 
navíc, by byly bohatě vynahrazeny účinnějšími motory, jež vypouští méně CO2. Mimoto je 
důležité, aby paliva používaná při vnitrozemských plavbách splňovala veškeré požadavky 
vztahující se na silniční vozidla, které jsou stanoveny v příloze IV.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 1 (směrnice 98/70/ES)

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

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

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 15.
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Pozměňovací návrh 14
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 2 (směrnice 98/70/ES)

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

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

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 15.

Pozměňovací návrh 15
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7a odst. 3 (směrnice 98/70/ES)

3. Opatření nezbytná pro sledování, 
podávání zpráv a ověřování emisí 
skleníkových plynů během jejich životního 
cyklu, která se zakládají na přesné definici 
údajů pro výpočet těchto emisí s cílem 
dodržet povinnosti podle odstavců 1 a 2 
tohoto článku a jimiž mají být změněny 
jiné než podstatné prvky této směrnice, 
budou přijata v souladu s postupem 
stanoveným v čl. 11 odst. 2.

3. Opatření nezbytná pro sledování, 
podávání zpráv a ověřování emisí 
skleníkových plynů během jejich životního 
cyklu na jednotku energie, která se 
zakládají na přesné definici údajů pro 
výpočet těchto emisí s cílem dodržet 
povinnosti podle odstavců 1 a 2 tohoto 
článku a jimiž mají být změněny jiné než 
podstatné prvky této směrnice, budou 
přijata v souladu s regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v čl. 11 odst. 2 na 
základě pokynů uvedených v příloze VIa.

Odůvodnění

Komise navrhuje, aby bylo vytvoření metodiky měření skleníkových plynů v celém palivovém 
cyklu („well to wheel“) ponecháno na postupu projednávání ve výborech. S problémem toho, 
která metodika by měla být použita, však souvisí některé velmi politické otázky. Proto by měl 
Parlament poskytnout pokyny, na nichž by měl být postup projednávání ve výborech založen. 
Pokud jde o snižování emisí skleníkových plynů, bylo by vhodnější tyto emise snížit v 5 
krocích o 2 %, než provést 10 každoročních snížení o 1 %, neboť je snazší realizovat 2% 
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snížení za 2 roky.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 1 BOD 5

Čl. 7ba (nový) (směrnice 98/70/ES)

Článek 7ba

Kritéria udržitelnosti pro biopaliva
1. Pouze biopaliva, která splňují kritéria 
udržitelnosti výroby a kritéria pro profil 
paliv po celou dobu životního cyklu, jak je 
stanoveno v příloze VIb, budou 
považována za biopaliva přispívající k cíli 
článku 7a.
2. Členské státy přijmou bilaterální a 
multilaterální dohody mezi Společenstvím 
a třetími zeměmi jako doklad toho, že byly 
splněny podmínky uvedené v příloze VIb. 
3. Členské státy přijmou potvrzení o 
dodržení dobrovolných mezinárodních 
programů, jež zavádí normy udržitelné 
výroby zemědělských či lesnických 
výrobků, jako doklad toho, že byly splněny 
podmínky uvedené v příloze VIb, za 
předpokladu, že bylo potvrzeno, že tyto 
programy splňují náležitá kritéria 
spolehlivosti, transparentnosti a nezávislé 
kontroly prováděné třetí stranou. Seznam 
programů, které tato kritéria splňují, bude 
zveřejněn a pravidelně aktualizován.
Kritéria udržitelnosti uvedená v příloze 
VIb se přijmou regulativním postupem 
s kontrolou podle čl. 11 odst. 2.

Odůvodnění

Produkce biomasy může vést k vážným problémům v oblasti biologické rozmanitosti 
a k sociálním problémům. Revidovaná směrnice o jakosti paliv podporuje produkci biomasy 
s relativně nízkým obsahem skleníkových plynů, avšak kromě toho je třeba brát v úvahu 
kritéria biologické rozmanitosti a sociální kritéria. Je důležité, aby Parlament k těmto 
kritériím vypracoval pokyny a toto rozhodnutí neponechal na postupu projednávání ve 
výborech.
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Pozměňovací návrh 17
ČL. 1 BOD 6

Článek 8a (směrnice 98/70/ES)

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

Používání kovového aditiva MMT v 
palivech bude od 1. ledna 2010 zakázáno. 
Komise vyvine vhodnou zkušební 
metodiku týkající se používání jiných
kovových aditiv než MMT v palivech.

Odůvodnění

V některých členských státech je do bezinu přidáván MMT, aby byla zlepšena špatná kvalita 
benzinu dováženého z Ruska. Používání tohoto a jiných kovových aditiv má velmi negativní 
dopad na životní prostředí. MMT lze snadno nahradit látkami, které nejsou tak škodlivé, 
a používání tohoto aditiva by proto mělo být od roku 2010 zakázáno. Pokud jde o jiná kovová 
aditiva, Komise navrhne vhodnou zkušební metodiku.

Pozměňovací návrh 18
ČL. 1 BOD 7

Čl. 9 písm. ca) (nové)(směrnice 98/70/ES)

ca) definici arktických nebo drsných 
zimních podmínek za účelem omezení 
definice tak, aby zahrnovala pouze ty 
oblasti, v nichž podmínky opravňují vyšší 
maximální povolené hodnoty pro tlak par.

Odůvodnění

Členské státy, v nichž panují arktické podmínky nebo kde jsou zimy velmi drsné, mohou 
využívat vyšší maximální povolené hodnoty pro tlak par. Definice „arktických podmínek“ či 
„drsných zim“, kterou navrhla Komise, je formulována velmi obecně. Je tedy třeba zvážit, zda 
by se definice neměla vztahovat pouze na ty oblasti, které by skutečně měly mít právo na 
zavedení vyššího maximálního povoleného tlaku par.

Pozměňovací návrh 19
ČL. 1 BOD 7

Čl. 9 písm. f) (směrnice 98/70/ES)

f) používání kovových aditiv v palivech. f) používání kovových aditiv v palivech, 
s výjimkou MMT.
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Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 20.

Pozměňovací návrh 20
ČL. 1 BOD 7

Čl. 9 písm. fa) (nové) (směrnice 98/70/ES)

fa) celkový objem složek používaných v 
benzinu a motorové naftě s ohledem na 
právní předpisy EU v oblasti životního 
prostředí, včetně cílů rámcové směrnice o 
vodě a jejích dceřiných směrnic. 

Odůvodnění

Existují důkazy o tom, že vodní útvary jsou někdy znečišťovány složkami používanými 
v motorové naftě nebo v benzinu, jako je například MTBE či ETBE nebo jiné složky jako 
benzen. Tuto skutečnost je třeba prošetřit na základě rámcové směrnice o vodě a jiných 
právních předpisů EU v oblasti životního prostředí.

Pozměňovací návrh 21
ČL. 1 BOD 12 ODST. -1 (nový)

Příloha III tabulka (směrnice 98/70/ES)

V řádku „Tlak par, letní období“ se 
položka ve sloupci „Maximum“ nahrazuje 
položkou „56,0 (5)“.

Odůvodnění

Příloha III se vztahuje na benzin s příměsí biopaliv mezi 0 % a 5 %. Vzhledem k tomu, že 
benzin obsahující 5 až 10 % biopaliv je nazýván „benzin s nízkým obsahem biopaliv“, je 
vhodné druh obsahující 0 až 5 % nazývat nadále pouze „benzin“, jako je tomu v případě 
stávající nezměněné směrnice 98/70/ES.

Pozměňovací návrh 22
ČL. 1 BOD 12

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

Text v poznámce pod čarou 5 se doplňuje
tímto: „Obsahuje-li palivo ethanol, může 
maximální tlak benzinových par v letním 

Text v poznámce pod čarou 5 se nahrazuje
tímto: „V případě členských států s 
arktickými nebo drsnými zimními 
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období překročit 60kPa o množství 
uvedené v tabulce přílohy VI.“

podmínkami nesmí maximální tlak par 
překročit 66,0 kPa. Obsahuje-li palivo 
biopaliva, může maximální povolený tlak 
benzinových par v letním období překročit 
56 kPa o 4 kPa (viz příloha VI), pokud je 
dodržena podmínka minimálně 3% 
obsahu biopaliv.“

Odůvodnění

Příloha III se vztahuje na benzin s příměsí biopaliv mezi 0 a 5 %. Vzhledem k tomu, že benzin 
obsahující 5 až 10 % biopaliv je nazýván „benzin s nízkým obsahem biopaliv“, je vhodné 
druh obsahující 0 až 5 % nazývat nadále pouze „benzin“, jako je tomu v případě stávající 
nezměněné směrnice 98/70/ES.

Pozměňovací návrh 23
ČL. 1 BOD 13 písm. a)

Příloha IV tabulka (směrnice 98/70/ES)

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

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

Odůvodnění

Je vhodné omezit emise škodlivých polycyklických aromatických uhlovodíků (PAU) na 
minimum. Komise chce snížit maximální povolený obsah PAU z 11 na 8 %. Obecně však platí, 
že palivo v EU obsahuje přibližně 3 % PAU a pouze v několika výjimečných případech více 
než 6 %. Stanovený maximální procentní podíl tedy může být dále snížen na 6 %.

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

Přílohy VI a VIb (nové) (směrnice 98/70/ES)

15a. Znění příloh VIa a VIb se vkládá 
jako příloha této směrnice.

Odůvodnění

Je nezbytné jasněji stanovit, jakým způsobem budou sledovány a zlepšovány profily paliv. Za 
tímto účelem se vkládají dvě nové přílohy.
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Pozměňovací návrh 25
PŘÍLOHA

Příloha V podnázev (směrnice 98/70/ES)

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

Odůvodnění

Příloha V obsahuje ustanovení, která se vztahují na benzin obsahující 0 až 10 % biopaliv. Je 
zavádějící nazývat benzin, který obsahuje takový podíl biopaliv, „benzin s vysokým obsahem 
biopaliv“. Tento název by měl být vyhrazen pro benzin obsahující podstatně větší množství 
biopaliv. Kromě toho je lepší mít jednu kategorii pro paliva s obsahem 0−5 % biopaliv 
a druhou kategorii pro paliva obsahující 5−10 % biopaliv.

Pozměňovací návrh 26
PŘÍLOHA

Příloha V tabulka řádek 3 sloupec 4 (směrnice 98/70/ES)

Tlak par, letní období

60,0 (4) 
Tlak par, letní období 

56,0 (4)

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 25.

Pozměňovací návrh 27
PŘÍLOHA

Příloha V tabulka řádek 7 odrážka 2 (směrnice 98/70/ES)

- ethanol (mohou být potřebné 
stabilizátory) %v/v    10

- biopaliva (mohou být potřebné 
stabilizátory) %v/v    5−10

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 25.

Pozměňovací návrh 28
PŘÍLOHA

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

4. V případě členských států s arktickými 
nebo drsnými zimními podmínkami nesmí 
maximální tlak par překročit 70 kPa. 

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

Obsahuje-li palivo ethanol, může 
maximální tlak benzinových par v letním 
období překročit 60 kPa o množství 
uvedené v tabulce přílohy VI.

Odůvodnění

Viz odůvodnění pozměňovacího návrhu 25.

Pozměňovací návrh 29
PŘÍLOHA

Příloha VI (směrnice 98/70/ES)

ODCHYLKA TLAKU PAR POVOLENÁ 
PRO BENZIN S OBSAHEM

ETHANOLU

ODCHYLKA TLAKU PAR POVOLENÁ 
PRO BENZIN S OBSAHEM BIOPALIV

Obsah ethanolu 
(%v/v)

Povolená 
odchylka tlaku 
par (kPa)

0 0
1 3.65
2 5.95
3 7.20
4 7.80
5 8.0
6 8.0
7 7.94
8 7.88
9 7.82
10 7.76
Povolená odchylka tlaku par pro střední 
obsah ethanolu mezi hodnotami 
uvedenými v tabulce se určuje přímou 
lineární extrapolací mezi obsahem 
ethanolu bezprostředně nad 
a bezprostředně pod střední hodnotou.

Odchylka ve výši 4 kPa bude povolena, 
pouze pokud je míseno 3 až 10 % biopaliv.

Odůvodnění

Navržená odchylka by vedla ke zvýšení tlaku par až na 68 kPa a ke zhoršení kvality ovzduší v 
důsledku zvýšených emisí VOC. Mísení ethanolu či jiných biopaliv však může být pro 
dodavatele významným prostředkem ke zlepšení profilu paliv. Z toho důvodu musí být celková 
maximální odchylka tlaku par snížena na 56 kPa, aby nedocházelo ke zhoršování kvality 
ovzduší. Kromě toho může být povolena odchylka v maximální výši 4 kPa. Díky tomuto 
přístupu nepřesáhne maximální tlak par ani s povolenou odchylkou 60 kPa a znečištění 
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ovzduší se nebude zhoršovat.

Pozměňovací návrh 30
PŘÍLOHA

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

PŘÍLOHA VI A

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

Odůvodnění

V této příloze jsou uvedeny metodické pokyny pro měření CO2 u všech paliv (včetně fosilních 
paliv, biopaliv a vodíku). Pokud budou dodavatelé schopni dosáhnout cíle snížení obsahu 
uhlíku stanoveného v článku 7a, a to využíváním nových paliv, jako je vodík, povede to 
k velkému nárůstu investic do nových technologií vozidel. 
Metodika je rozdělena do tří částí: v první z nich je popsán proces sledování emisí 
skleníkových plynů v celém výrobním řetězci. Ve druhé části jsou stanoveny základní normy 
pro snižování emisí skleníkových plynů. V poslední části je popsáno stadium snižování 
a předložena možnost využití standardních hodnot.

Pozměňovací návrh 31
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PŘÍLOHA
Příloha VIb (nová) (směrnice 98/70/ES)

PŘÍLOHA VI B

KRITÉRIA UDRŽITELNOSTI PRO 
VÝROBU BIOPALIV
Biologická rozmanitost
Kritéria biologické rozmanitosti budou 
založena na systému, v němž lze alespoň 
částečně vysledovat zdroj biomasy, 
certifikovanou biomasu lze mísit s 
biomasou necertifikovanou a všechny 
společnosti ve výrobním řetězci biomasy 
jsou certifikovány. Bude třeba, aby tento 
systém zajistil, že:
- výroba biomasy nebude probíhat v 
blízkosti hodnotných přírodních oblastí či 
oblastí chráněných vládou, pokud nejsou 
tvořeny toky odpadů či zbytky lesů,
- následkem výroby biomasy nebude 
docházet k odlesňování,
- bude dodržen soulad s mezinárodními 
úmluvami a předpisy,
- výroba biopaliv nepovede k nedostatku 
vody,
Sociální kritéria
Součástí sociálních kritérií pro výrobu 
biopaliv bude:
- povinnost informovat o sociálním 
dopadu výroby bio surovin, zejména o 
dopadu na ceny potravin,
- prohlášení o souhlasu ze strany zástupce 
místního společenství / obyvatelstva. 

Odůvodnění

Produkce biomasy může vést k vážným problémům v oblasti biologické rozmanitosti 
a k sociálním problémům. Revidovaná směrnice o jakosti paliv podporuje produkci biomasy 
s relativně nízkým obsahem skleníkových plynů, kromě toho je však třeba brát v úvahu kritéria 
biologické rozmanitosti a sociální kritéria. Navrhovaný systém ověřování poskytuje účinný 
způsob ověření původu biomasy, čímž se zajistí, že nebude docházet ke ztrátě biologické 
rozmanitosti, ale zároveň bude jeho realizace umožněna ve velkém rozsahu. Sociální kritéria 
by měla být založena na dobrých informacích a souhlasu místních představitelů.



PR\676597CS.doc 23/28 PE 392.119v01-00

CS



PE 392.119v01-00 24/28 PR\676597CS.doc

CS

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Revize směrnice o jakosti paliv sleduje dva cíle. Zaprvé má zlepšit kvalitu ovzduší snížením 
emisí, mimo jiné síry a PAU. Druhým cílem je pomoc při boji proti změně klimatu tím, že 
budou omezeny emise skleníkových plynů z paliv používaných v dopravě. Tento druhý cíl je 
významným politickým rozhodnutím. Emise skleníkových plynů je nejprve třeba měřit 
v průběhu životního cyklu paliv: při těžbě a výrobě, přepravě a distribuci a při konečném 
využití. Dalším krokem je snižování emisí. Poprvé je stanoven cíl snížení pro konkrétní 
výrobek (palivo) na základě analýzy životního cyklu. Stojí za povšimnutí, že v USA byla ve 
státě Kalifornie zhruba ve stejnou dobu oznámena podobná iniciativa, což otevřelo možnost 
produktivní spolupráce s USA. Koordinátoři Výboru pro životní prostředí v Evropském 
parlamentu si vyžádali studii, aby se mohli na tuto politickou debatu připravit. Tato studie 
nazvaná Zahrnutí kritérií udržitelnosti do směrnice o jakosti pali byla zveřejněna na začátku 
července. Dne 5. července uspořádaly výbor ENVI a tematické oddělení seminář, na kterém 
odborníci uvedli svá stanoviska a na nějž byly pozvány zainteresované strany. Diskuse se 
zúčastnilo zhruba 50 lidí, včetně zástupců Komise, HSV, členských států, předsednictví Rady, 
ropného průmyslu, ekologických hnutí a výrobců biopaliv. Zpravodajka se v uplynulých 
měsících účastnila mnoha jednání, nejen se zainteresovanými stranami, ale také s odborníky. 
V květnu se v Kalifornii zúčastnila sympozia pořádaného na dané téma. Je třeba objasnit 
některá rozhodnutí při výběru z různých možností, týkajících se jednak cíle stanoveného pro 
kvalitu ovzduší a jednak pro změnu klimatu.

1. Kvalita ovzduší

Směrnice o jakosti paliv stanoví nové normy pro oxid siřičitý a polycyklické aromatické 
uhlovodíky. Pokud jde o obsah síry v palivech používaných při vnitrozemských plavbách, 
navrhuje Komise, aby bylo snížení provedeno ve dvou fázích: 31. prosince 2009 by mělo 
proběhnout snížení na 300 mg/kg a 31. prosince 2011 na 10 mg/kg. Jako důvod tohoto snížení 
ve dvou fázích Komise uvádí mimořádnou spotřebu energie, která je potřebná ke snížení 
obsahu síry v palivech. Proti tomuto argumentu však lze namítnout, že paliva s nízkým 
obsahem síry umožní používání účinnějších motorů plavidel. Mimořádná spotřeba energie 
v rafineriích je bohatě vynahrazena snížením spotřeby paliva plavidel. Účinnější motory 
plavidel jsou již k dispozici.

Komise navrhuje, že maximální povolený obsah polycyklických aromatických uhlovodíků 
paliv by měl být snížen z 11 % na 8 %. Průměrná hodnota v EU se však pohybuje mezi 
3 a 4 % a 6 % je překročeno pouze v několika výjimečných případech. Dalšího snížení tohoto 
stropu z 8 na 6 % by tedy mělo být možné dosáhnout bez dalších nákladů.

Tlak par a ethanol
Dalším tématem je tlak par. Čím vyšší je tlak par, tím vyšší jsou emise těkavých organických 
sloučenin (VOC). VOC hrají významnou roli při vytváření ozonu. Vytváření ozonu může 
zejména za teplého počasí představovat závažný zdravotní problém. Parlament ve svém 
usnesení o tematické strategii o kvalitě ovzduší vyzval k ambicióznějšímu přístupu právě 
s ohledem na zdravotní újmy, které jsou způsobeny emisemi VOC. Komise nenavrhuje žádné 
další snižování a přeje si zachovat maximální povolený tlak par na hodnotě 60 kPa s možností 
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zvýšení na 70 kPa v arktických podmínkách, aby bylo možné nastartovat automobily 
i v arktických oblastech. Mimoto Komise ve skutečnosti navrhuje zvýšení v případech, kdy je 
s palivem mísen ethanol. Jedním z vedlejších účinků mísení paliva s ethanolem je zvýšení 
tlaku par, což vede k vyšším emisím VOC do atmosféry. Zvýšení tlaku par však není přímo 
úměrné množství ethanolu, který se při mísení použije. Maxima dosahuje v 5% směsi a při 
vyšší koncentraci opět postupně klesá. 

Zpravodajka sledovala situaci v USA, aby mohla předložit vyvážený návrh. Ve většině států 
USA je maximální povolený tlak par výrazně nižší, a to 48 kPa. Pro směsi s ethanolem není 
zvýšení tlaku par povoleno, ačkoliv ty státy, v nichž to kvalita ovzduší umožňuje, tuto 
možnost využívají. Neexistují žádné technické překážky pro obdobné zavedení nižšího tlaku 
par v EU. Je možné zavést maximální povolený tlak par 56 kPa. Kromě toho je možné 
diskutovat o tom, do jaké míry je nutná výjimka pro ethanol. S ohledem na prudké zvýšení
tlaku par při vmísení malého procenta ethanolu by nebylo vhodné povolit zvýšení tlaku par 
pro směsi s malým procentem ethanolu. V takovém případě by malé snížení emisí 
skleníkových plynů vedlo k nepřiměřenému zhoršení kvality ovzduší. Zpravodajka proto 
navrhuje povolit omezenou odchylku 4 kPa, pokud jsou do paliva vmísena alespoň 3 % 
biopaliv.

Návrhy
Stručné shrnutí návrhu zpravodajky:

- urychlit snižování obsahu síry v palivech používaných pro vnitrozemské plavby,
- snížit maximální povolené množství PAU,
- zákázat škodlivé aditivum MMT, 
- snížit tlak par a povolit výjimku pouze pro směsi obsahující mezi 3 a 10 % biopaliv.

2. Skleníkové plyny

Ze silniční dopravy pochází přibližně 20 % emisí skleníkových plynů v EU. Aby bylo možné 
do roku 2020 dosáhnout 30% snížení emisí CO2, musí nejen být automobily mnohem 
výkonnější, ale také bude třeba snížit emise CO2 z paliv. Komise navrhuje nejprve měření 
emisí skleníkových plynů a poté v letech 2011 až 2020 snížení těchto emisí o 1 % ročně. 
Zhruba 85 % emisí skleníkových plynů z paliv se uvolňuje při spalování u automobilů a 15 % 
při celkovém procesu výroby a rafinace, což zahrnuje i přepravu a distribuci paliva. Návrh 
Komise na snížení emisí si zaslouží veškerou podporu. Je možné, že v zájmu dosažení tohoto 
snížení se dodavatelé paliv rozhodnou zefektivnit proces těžby a rafinace tak, že k získání 
ropy a její přeměně na benzin či motorovou naftu bude spotřebováno méně energie. 
Srovnávací výzkumy, například výzkum Kristiny Holmgrenové ze Švédského výzkumného 
ústavu pro životní prostředí (IVL), naznačují, že se rafinerie v EU liší a že mnoho způsobů 
úspory energie doposud nebylo využito. Další možností je výroba alternativních paliv, jako je 
zemní plyn, vodík či LPG, a jejich uvádění na trh. Výroba těchto alternativních paliv musí 
samozřejmě podléhat téže analýze celého palivového cyklu. Třetí možností je mísení 
s biopalivy. Také v tomto případě musí být uplatněn přístup „od zdroje po kolo“ (well to 
wheel), který povede k upřednostnění biopaliv, jež mají lepší bilanci skleníkových plynů než 
fosilní paliva. Tento návrh ponechává dodavatelům paliv dostatek možností k tomu, aby si 
zvolili postup dle vlastního úsudku a dodávali paliva s lepší bilancí uhlíku. Tento návrh 
zasluhuje naši plnou podporu. K návrhu Komise je však třeba učinit několik poznámek.
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1. Stanovení metodiky
Komise navrhuje, aby se o přístupu „od zdroje po kolo“ rozhodovalo postupem projednávání 
ve výborech. Vzhledem k tomu, že je třeba v této souvislosti učinit významná politická 
rozhodnutí, musí mít Parlament možnost spolurozhodovat o mnoha pokynech. Toho lze 
dosáhnout stanovením pokynů v nové příloze, kterou lze později upřesnit prostřednictvím 
postupu projednávání ve výborech. Tyto pokyny mohou mimo jiné obsahovat rozhodnutí 
o základním roce a o normě. 

2. Základní rok a norma
Ropné společnosti investovaly v různém rozsahu do zlepšování účinnosti. Podle návrhu 
Komise musí všichni dodavatelé poskytnout údaje o emisích skleníkových plynů, kterése pak 
stanou závaznými. To by znamenalo, že se na každou společnost bude vztahovat jiná norma, 
což je v rozporu s logikou vnitřního trhu. Je to rovněž v rozporu se smyslem pro spravedlnost, 
neboť by tak byly poškozeny společnosti, které investovaly do zlepšení, protože by musely 
vyhovět přísnějším normám než jejich konkurenti, kteří do zlepšování účinnosti investovali 
méně. Aby byly zajištěny rovné podmínky, je třeba stanovit společné normy. V ideálním 
případě by jako základní rok měl být vybrán jeden z uplynulých roků, čímž by bylo zajištěno, 
že jednání dodavatelů nebude ovlivněno strategickými pohnutkami. V tom případě musí být 
využity stávající studie. Vzhledem k tomu, že mnoho údajů schází a ne všichni dodavatelé 
paliv a výrobci biopaliv výsledky zcela schvalují, by bylo lepší, aby byl jako základní rok 
stanoven některý z budoucích roků, a to co nejdříve po přijetí této směrnice. Tak bude mít 
každý dodavatel možnost a zároveň povinnost poskytnout údaje.

3. Cíl
Navrhovaný cíl představuje 1 % ročně. Odborníci tvrdí, že k tomu, aby bylo dosaženo 
uvedené cílové úrovně, je třeba vyvinout značné úsilí, které však z velké části záleží na 
výchozím bodě či základní normě. Otázkou samozřejmě zůstává, jak by tato norma měla být 
z údajů výrobců paliv zvolena. Samozřejmě by nebylo vhodné zvolit normu nejnižší či 
průměrnou. V zájmu zajištění dostatečně ambiciózního cíle je zřejmé, že je třeba rozhodnout 
se pro co nejvyšší standard: v tom případě by normu pro všechny ostatní stanovila nejlepší 
společnost (nebo by norma byla stanovena např. na základě průměru tří nejlepších 
společností). Je zde však třeba stanovit určité kritérium. Je pravděpodobné, že nejlepší 
společnost bude vyrábět lehký olej, neboť nevyžaduje složité zpracování a rafinaci. Pokud 
bude norma stanovena podle nejlepší společnosti, bude pro všechny evropské dodavatele 
paliv silným podnětem − nebo snad dokonce povinností − aby také co možná nejvíce 
používali lehký olej. To povede ke zvýšení ceny lehkého oleje a k přesunu těžkého oleje do 
zemí, jako je Čína a Indie. To by však nemuselo nutně vést k celosvětovému zlepšení emisí 
skleníkových plynů: emise by se pouze přemístily z evropských společností do společností 
jiných. Aby bylo zajištěno, že dojde ke skutečnému snížení, bude možná nutné zavést dvě 
normy: jednu pro těžké a jednu pro lehké oleje. Zda to bude skutečně nutné se však ukáže až 
na základě údajů o skutečných emisích, které poskytnou výrobci paliv. Mimoto bude obtížné 
prosadit navrhované snížení o 1 % ročně. Snížení o 2 % za dva roky je snazší a do roku 2020 
povede ke stejnému snížení emisí.

4. Celý výrobní řetězec
V návrhu Komise je výslovně uveden přístup „od zdroje až kolo“. To znamená, že jsou 
zohledněny emise v průběhu celého výrobního řetězce. Výrobní řetězec fosilních paliv 
zahrnuje těžbu ropy, spalování plynů (flaring), prvotní zpracování, přepravu, rafinaci, 



PR\676597CS.doc 27/28 PE 392.119v01-00

CS

distribuci a emise při spalování v motoru. Totéž platí pro biopaliva, u nichž však bude 
pravděpodobně kladen důraz na využití výrobního materiálu (jako jsou umělá hnojiva) 
a změny využívání půdy.

V příloze jsou tato kritéria uvedena tak, aby je bylo možné použít na olej, plyn, vodík 
a biopaliva. Jinou možností by bylo vytvořit pro každé biopalivo odlišnou metodu, avšak výše 
uvedený postup zajišťuje, že použitá metoda je technologicky neutrální a že neposkytuje 
skrytý stimul pro některé z paliv. Dodavatel paliv se může sám rozhodnout, která možnost je 
pro něho optimální.

5. Oblast působnosti
Návrh Komise se nevztahuje na vodík. Je však důležité poskytnout dodavatelům optimální 
výběr a ne pouze podporovat používání biopaliv. Proto je nezbytné, aby byl upraven článek 2, 
který vymezuje oblast působnosti.

Jedním z obtížných témat je elektřina. Bylo by samozřejmě dobré, kdyby automobily jezdily 
na elektřinu získávanou udržitelným způsobem. Někteří výrobci automobilů předvídají 
vzestup automobilů napájených ze sítě, které bude možné dobíjet doma. Stávající dodavatelé 
paliv nejsou do tohoto postupu v mnoha případech zapojeni. Zahrnutí elektřiny do oblasti 
působnosti by bylo v zásadě vhodné, ale dodavatelé paliv obvykle elektřinu nedodávají. Tento 
problém by mohl být překonán pomocí obchodního systému, tím by se však směrnice znovu 
stala příliš složitou.

6. Kritéria udržitelnosti
Přestože dodavatelé paliv využívají různé způsoby, jak splnit povinné snižování, nelze popřít, 
že tento cíl silně podporuje využívání biopaliv. V této souvislosti není třeba zdůrazňovat, že 
mísením paliv s biopalivy nebude dosaženo valných výsledků, neboť podle analýzy celého 
palivového cyklu takové mísení vede ještě k vyšším emisím skleníkových plynů nebo k jejich 
minimálnímu snížení. Proto není třeba zahrnout kritérium, které jasně stanovuje minimální 
požadavek týkající se profilu paliv: dodavatelé biopaliv nemají důvod používat k mísení 
biopaliva, jejichž efektivita z hlediska oxidu uhličitého je nízká.

Pokud však jde o kritéria udržitelnosti, je to něco jiného. Dopad rozsáhlého využívání 
biopaliv na biologickou rozmanitost, životní prostředí a situaci v sociální oblasti způsobuje 
oprávněné obavy. Není snadné definovat kritéria, která by byla v souladu s pravidly Světové 
obchodní organizace. Některé evropské země již provedly první krok. Na základě stanoviska 
Spojeného království, Německa a Nizozemska, nebo alespoň na základě jejich prozatímního 
stanoviska, je v příloze [VIb] uvedeno několik kritérií, jež mají řešit obavy týkající se 
biopaliv. Pokud jde o sociální kritéria spočívá odpověď především v povinnosti sledovat 
sociální dopad a získat souhlas místních obyvatel. V případě biologické rozmanitosti se obavy 
týkají využití vody a blízkých přírodních oblastí zvláštního významu.

7. Soulad s dalšími právními předpisy: ETS a cíle v oblasti biopaliv
Mnoho se diskutuje o souladu s dalšími právními předpisy a iniciativami. Evropská Rada se 
dohodla na závazném cíli 10% příměsi biopaliv se dvěma podmínkami. Biopaliva musí 
odpovídat zásadám udržitelnosti a musí být dostatečně vyvinuta technologie druhé generace. 
Je samozřejmé, že cíl udržitelnosti uvedený v příloze této směrnice musí být slučitelný 
s obecnou podmínkou pro udržitelnost, kterou definovala Rada. Komise v současné době 
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připravuje kritéria. V pozdější fázi snad bude možné vystačit si v příloze VIb s odkazem na 
stanovený seznam kritérií.

Existuje ještě druhý aspekt souladu, který se vztahuje k obchodování s emisemi. Rafinerie 
spadají do systému ETS a musí podávat zprávy o svých emisích a kupovat dodatečná práva,
pokud vypouští více emisí než nakolik mají právo. Podle některých komentátorů je tato praxe 
dostatečnou zárukou toho, že se rafinerie v případě emisí kysličníku uhličitého budou chovat 
zodpovědně, což znamená, že rafinerie nemusí předkládat povinné zprávy. Na druhou stranu 
existuje také názor, že ETS pobízí pouze ke snížení emisí oxidu uhličitého a neukládá žádné 
zcela závazné povinnosti. Ropné společnosti se přece jen mohou rozhodnout zakoupit emisní 
práva na obchodním trhu. Jak ETS, tak i v současnosti projednávaná směrnice sice poskytují 
podněty, ale ve skutečnosti neukládají povinné zlepšení efektivity v rafineriích. Jinými slovy 
se navzájem posilují a alespoň nejsou v rozporu.

8. Závěr
Pozměňovací návrhy zpravodajky mají zajistit maximální flexibilitu, rovné podmínky 
a ambiciózní, avšak zodpovědné cíle. Mimoto je důležité, aby tato směrnice byla 
technologicky neutrální a aby neposkytovala mimořádný podnět pro konkrétní palivo či 
technologii. Stručně řečeno jde o tyto pozměňovací návrhy:

- příloha VIa: pokyny pro způsoby měření, včetně možnosti využití standardních hodnot 
(výchozí hodnoty), zavedení co nejvyššího standardu a případně rozdílné normy pro 
lehký a těžký olej,

- příloha VIb: kritéria udržitelnosti: biologická rozmanitost a závazky v sociální oblasti,
- rozšíření oblasti působnosti směrnice: je umožněno využití vodíku za účelem snížení 

CO2,
- větší pružnost: snižování emisí o 2 % každé 2 roky do roku 2020 včetně, spíše než 

snižování o 1 % ročně,
- záruky udržitelnosti v novém článku 7c.
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