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Svaz průmyslu a dopravy ČR předkládá připomínky k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády 

č. 189/2018 Sb., o kritériích udržitelnosti biopaliv a snižování emisí skleníkových plynů z pohonných hmot. 

OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

1. Připomínka k termínu „standardizovaná hodnota“  

V celém textu návrhu vyhlášky důsledně používat termín „standardizovaná hodnota“ namísto „standartní 

hodnota“. Pojem „standardizovaná hodnota“ je využíván v rámci Směrnice 2018/2001 o podoře využívání 

energie z obnovitelných zdrojů (RED2). Požadujeme uvést textaci do souladu s požadavky RED2. „Standardní 

hodnota“ znamená hodnota normální, běžná. „Standardizovaná hodnota“, což je uvedeno i v RED2, je 

typizovaná, normovaná. 

2. Připomínka k termínům „surovina“ a „biomasa“ 

V celém textu návrhu vyhlášky by měl být dán do souladu termín „surovina“ a „biomasa“ (např. § 6 odst. 1 

písm. c), § 6 odst. 2, § 9 odst. 3 atd.). Rozlišování těchto pojmů je důležité při porozumění návrhu požadavků. 

KONKRÉTNÍ ZÁSADNÍ PŘIPOMÍNKY 

3. Připomínka k § 2 (Vymezení pojmů) 

Požadujeme doplnit pojmy: 

a) biopalivem kapalné palivo používané pro dopravu vyráběné z biomasy 

b) recyklovaným palivem s obsahem uhlíku kapalná a plynná paliva vyrobená ze zdrojů kapalného či 

pevného odpadu neobnovitelného původu, které nejsou vhodné pro materiálové využití v souladu 

s článkem 4 směrnice 2008/98/ES, nebo z plynů ze zpracování odpadu a výfukových plynů neobnovitelného 

původu, které vznikají jako nevyhnutelný a nezáměrný důsledek výrobního procesu v průmyslových 

zařízeních 

mailto:jharnych@spcr.cz


 

2 

c) kapalným a plynným palivem z obnovitelných zdrojů nebiologického původu používaným v odvětví 

dopravy kapalná či plynná paliva používaná v odvětví dopravy jiná než biopaliva nebo bioplyn, jejichž 

energetický obsah je získáván z jiných obnovitelných zdrojů než z biomasy 

Odůvodnění: 

Tyto pojmy jsou využívané v rámci Směrnice 2018/2001 o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů 

(RED2). Bez těchto pojmů nelze požadavky RED2 korektně implementovat. 

K definici „obnovitelného kapalného a plynného paliva nebiologického původu používaného v odvětví 

dopravy“, se v Odůvodnění uvádí, že se odstraňují definice, které bylo nutné přesunout přímo do zákona 

o ochraně ovzduší. V zákoně o ochraně ovzduší tuto definici nevidíme. 

Tato připomínka je zásadní. 

4. Připomínka k § 2 (Vymezení pojmů) 

Požadujeme upravit definici: 

d) nepotravinářskou celulózovou vláknovinou vstupní suroviny skládající se především z celulózy 

a hemicelulózy a mající nižší obsah ligninu než lignocelulózové vláknoviny, včetně zbytků potravinářských 

a krmných plodin 

Odůvodnění: 

Uvedení definice do souladu s textem RED2. 

Tato připomínka je zásadní. 

5. Připomínka k § 2 (Vymezení pojmů) 

Požadujeme zachovat definici „biopaliv s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy“ ve znění dle RED2  

„biopalivy, biokapalinami a palivy z biomasy s nízkým rizikem nepřímé změny ve využívání půdy“ biopaliva, 

biokapaliny a paliva z biomasy, jejichž suroviny byly vyrobeny v režimech, které zamezují vytěsňovacím 

účinkům biopaliv, biokapalin a paliv z biomasy na bázi potravinářských a krmných plodin prostřednictvím 

zlepšených zemědělských postupů, jakož i pěstováním plodin v oblastech, jež se dříve pro pěstování plodin 

nevyužívaly, a které byly vyrobeny v souladu s kritérii udržitelnosti pro biopaliva, biokapaliny a paliva z 

biomasy“ 

Odůvodnění: 

V RED2 je tento pojem uveden. 

Tato připomínka je zásadní. 

6. Připomínka k § 3 (Kritéria udržitelnosti biopaliv) odst. 2 

Požadujeme v odstavci 2 vyjasnit kompetence jakým způsobem pěstitel biomasy „systematicky monitoruje 

a cíleně zabraňuje negativním dopadům získávání odpadů nebo zbytků na kvalitu půdy a uhlík v půdě“. 
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Navržené znění § 4 odst. 2 

„(2) Biopaliva vyrobená z odpadu nebo zbytků, které nepocházejí ze zemědělství, akvakultury, rybolovu nebo 

lesnictví, splňují kritéria udržitelnosti, pokud vykazují úsporu emisí skleníkových plynů podle odstavce 3. 

Biopaliva vyrobená z odpadu nebo zbytků ze zemědělství splňují kritéria udržitelnosti, pokud vedle úspory 

emisí skleníkových plynů podle odstavce 3 a splnění kritérií udržitelnosti podle § 4 pěstitel biomasy 

systematicky monitoruje a cíleně zabraňuje negativním dopadům získávání odpadů nebo zbytků na kvalitu 

půdy a uhlík v půdě.“ 

Odůvodnění: 

V RED2 čl. 29 odst. 2 je k této problematice uvedeno následující: 

Biopaliva, biokapaliny a paliva z biomasy na bázi odpadů a zbytků nikoli z lesnictví, nýbrž ze zemědělské půdy, 

se zohlední pro účely uvedené v odst. 1 prvním pododstavci písm. a), b) a c) pouze tehdy, pokud 

provozovatelé nebo vnitrostátní orgány mají zavedeno sledování nebo plány řízení s cílem řešit dopady na 

kvalitu půdy a uhlík v půdě. Informace o tom, jak jsou dopady sledovány a jak je s nimi nakládáno, se podávají 

podle čl. 30 odst. 3. 

Návrh vyhlášky tuto povinnost dle RED2 přenáší na pěstitele biomasy. Jak bude toto monitorováno 

a prokazováno? 

Tato připomínka je zásadní. 

7. Připomínka k § 4 (Kritéria udržitelnosti zemědělské biomasy) odst. 1 písm. a) 

Požadujeme uvést textaci odst. 1 písm. a) do souladu s RED2. 

Odůvodnění: 

V návrhu textu vyhlášky není správně uvedena textace, kdy se má dle RED2 čl. 29 odst. 3 a) jednat o „původní 

les“. 

Tato připomínka je zásadní. 

8. Připomínka k § 4 (Kritéria udržitelnosti zemědělské biomasy) odst. 1 písm. d) 

Požadujeme vyjasnit v odst. 1 písm. d) příslušný orgán pro ČR, který bude rozhodovat o biologické 

rozmanitosti travního porostu. 

Odůvodnění: 

V návrhu textu vyhlášky není specifikováno, který orgán v rámci ČR bude označovat travní porost jako vysoce 

biologicky rozmanitý. 

Tato připomínka je zásadní. 

9. Připomínka k § 4 (Kritéria udržitelnosti zemědělské biomasy) odst. 2 

Požadujeme odst. 2 uvést do souladu s RED2, textace statusů by měla být uvedena do souladu s textem RED2. 

Odůvodnění: 
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V RED2 je uvedeno v rámci čl. 29 odst. 4, že půda měla v lednu roku 2008 jeden z těchto statusů a již ho nemá. 

Mělo by tedy být doplněno. Návrh textu vyhlášky se tak neshoduje s požadavky RED2. Textace požadovaných 

statusů také neodpovídá znění RED2. 

Tato připomínka je zásadní. 

10. Připomínka k § 4 (Kritéria udržitelnosti zemědělské biomasy) odst. 4 

Požadujeme odst. 4 uvést do souladu s textem RED2. 

Odůvodnění: 

V RED2 je uvedeno v rámci čl. 29 odst. 5, že půda byla v lednu roku 2008 rašeliništěm. Textace tak neodpovídá 

znění RED2 

Tato připomínka je zásadní. 

11. Připomínka k § 4a (Kritéria udržitelnosti lesní biomasy) odst. 4 

Požadujeme do odst. 4 na konci doplnit slova: „v daném lese“. 

Odůvodnění: 

V RED2 je daná textace uvedena v rámci čl. 29 odst. 7 písm. b). Textace návrhu vyhlášky tak neodpovídá znění 

RED2 

Tato připomínka je zásadní. 

12. Připomínka k § 5 (Základní hodnota produkce emisí skleníkových plynů pro fosilní 

pohonné hmoty a způsob výpočtu emisí skleníkových plynů z pohonných hmot pro 

dopravní účely a elektřiny pro dopravní účely) odst. 1 

Požadujeme v odst. 1 změnit číslo „94,1“ na „94“. 

Odůvodnění: 

V návrhu vyhlášky § 3 odst. 5 je uvedena hodnota 94 gCO2ekv/MJ. Text vyhlášky by měl být vzájemně 

konzistentní. 

Tato připomínka je zásadní. 

13. Připomínka k § 6 (Obsahové náležitosti zprávy o emisích) odst. 1 

Požadujeme vyjasnit v odst. 1 písm. c) pojem „potravinářská biomasa“, která není definována. 

Odůvodnění: 

RED2 využívá termín „potravinářské a krmné plodiny“. Je tím myšlena totožná specifikace biomasy? 

Tato připomínka je zásadní. 



 

5 

14. Připomínka k § 8 (Podmínky ověření snížení emisí z těžby) písm. b) 

Požadujeme v písm. b) upravit odkaz na aktuální nařízení PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2018/2066 

o monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 

2003/87/ES. 

Odůvodnění: 

Aktualizace odkazu na legislativu. 

Tato připomínka je zásadní. 

15. Připomínka k § 9 (Požadavky na systém kvality a systém hmotnostní bilance 

zabezpečující plnění kritérií udržitelnosti a náležitosti dokumentace pěstitele 

biomasy) odst. 2 písm. a) 

Požadujeme upravit odst. 2 písm. a): 

a) informace ohledně hmotností i produkce parametrů udržitelnosti a úspor emisí skleníkových plynů 

a objemů u jednotlivých příchozích dodávek biomasy, meziproduktů nebo biopaliv byly součástí 

dokumentace doprovázející směs, 

Odůvodnění: 

Upravený text by měl lépe specifikovat požadavky na systém hmotnostní bilance dle RED2 čl. 30 odst. 1 písm. 

c). 

Tato připomínka je zásadní. 

16. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod A 

Požadujeme uvádět hodnoty dle RED2 v těchto případě, kde se liší: 

21. Bionafta z palmového oleje (nádrž odpadových vod s volným výtokem) 

22. Bionafta z palmového oleje (proces se zachycováním metanu v lisovně oleje) 

24. Živočišné tuky získané z produkce bionafty**) 

28. Hydrogenačně upravený olej z palmového oleje (nádrž odpadových vod s volným výtokem) 

29. Hydrogenačně upravený rostlinný olej z palmového oleje (proces se zachycováním metanu v lisovně 
oleje) 

35. Čistý rostlinný olej z palmového oleje (nádrž odpadových vod s volným výtokem)  

36. Čistý rostlinný olej z palmového oleje (proces se zachycováním metanu v lisovně oleje) 

39. Nafta vyrobená z odpadního dřeva Fischer-Tropschovou syntézou v samostatném zařízení 

41. Benzin vyrobený z odpadního dřeva Fischer-Tropschovou syntézou v samostatném zařízení 

43. Dimethylether (DME) z odpadního dřeva vyrobený v samostatném zařízení  

45. Metanol z odpadního dřeva vyrobený v samostatném zařízení 
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Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu s hodnotami uvedenými v RED2 Příloha 5 Bod A a bod D. 

Tato připomínka je zásadní. 

17. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod B Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva ze skutečných 

hodnot. 

Požadujeme upravit na: 

Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva a biomethanu ze 

skutečných hodnot. 

Požadujeme upravit číslování, začít znovu od čísla 1. 

V bodě 1. (v návrhu 24.) upravit text 

1. Emise skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva nebo biomethanu se 

vypočítají takto: 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu se vzorcem a výpočtem emisí skleníkových plynů vzniklých během 

úplného životního cyklu biopaliva nebo „biomethanu“ v bodě 24. 

Tato připomínka je zásadní. 

18. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod B Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva ze skutečných 
hodnot 
 
Požadujeme upravit vzorec v bodě 1. (v návrhu 24.) vymazat člen „eee“ 
EB  = eec + el + ep + etd + eu - esca - eccs - eccr - eee 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu s hodnotami uvedenými v RED2 Příloha 5 Bod C, bod 1. Tento člen „eee“ 

rovnice není uveden ve vzorci v příslušné části RED2 a navíc jeho vysvětlení není uvedeno ani níže pod rovnicí. 

Tato připomínka je zásadní. 

19. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod B Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva ze skutečných 

hodnot 
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Požadujeme upravit text v bodě 3. (v návrhu 26.) 

EB = celkové emise skleníkových plynů z biopaliva a 

EF = hodnota celkové emisíe skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu referenční 
fosilní pohonné hmoty. 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu s definicí uvedenou v RED2 Příloha 5 Bod C, bod 3.  

Tato připomínka je zásadní. 

20. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod B Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva ze skutečných 

hodnot 

Požadujeme upravit text v bodě 5. (v návrhu 28.) 

Emise skleníkových plynů z těžby nebo pěstování, eec, zahrnují emise pocházející ze samotného procesu těžby 

a pěstování a získávání (sklízení) biomasy, z odpadu a z úniků (ztrát) a dále emise z výroby chemických látek 

nebo produktů použitých při těžbě nebo pěstování. Zachycování emisí CO2 při pěstování biomasy není 

zahrnuto. Emise skleníkových plynů z pěstování jsou ovlivněny zejména druhem osiva, množstvím a druhem 

použitých hnojiv a pesticidů, spotřebou pohonných hmot, výnosem plodiny a emisemi N2O z půdy. 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu s definicí uvedenou v RED2 Příloha 5 Bod C, bod 5.  

Tato připomínka je zásadní. 

21. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod B Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva ze skutečných 

hodnot 

Požadujeme upravit text v bodě 8. (v návrhu 31.) 

Roční hodnoty emisí skleníkových plynů pocházející ze změn v zásobě uhlíku vyvolaných změnou využití půdy, 

el, se vypočítají rozdělením celkových emisí rovnoměrně na 20 let. Pro výpočet těchto emisí se použije 

následující pravidlovzorec: 

CSA =zásoba uhlíku na jednotku plochy spojená se skutečnýms aktuálním využíváním půdy vyjádřená jako 

hmotnost uhlíku v tunách na jednotku plochy, včetně půdy a vegetace. V případech, kdy dochází k hromadění 

zásob uhlíku po dobu přesahující jeden rok, stanoví se hodnota činitele CSA jako odhad zásoby na jednotku 

plochy za období 20 let nebo v době zralosti plodiny, a to podle toho, která situace nastane dříve; 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu s definicí a textem uvedeným v RED2 Příloha 5 Bod C, bod 7.  
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Tato připomínka je zásadní. 

22. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod B Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva ze skutečných 

hodnot 

Požadujeme upravit text v bodě 14. (v návrhu 37.) 

Emise skleníkových plynů původem ze zpracování v příslušných případech zahrnují emise ze sušení 

prozatímních produktů a materiálů. 

Požadujeme upravit text v bodě 15. (v návrhu 38.) 

Emise skleníkových plynů z přepravy a distribuce, etd, zahrnují emise pocházející z přepravy a skladování 

surovin a polotovarů i ze skladování a distribuce konečného výrobku. Za emise skleníkových plynů z přepravy 

a distribuce se nepovažují emise z přepravy a distribuce zohledňované podle bodu 5 jako emise z pěstování. 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu s definicí uvedenou v RED2 Příloha 5 Bod C, bod 11 a bod 12. Odkaz na 

bod 5 odpovídá textaci RED2 Příloha 5 Bod C bod 12, umístění v rámci nařízení je odlišné. 

Tato připomínka je zásadní. 

23. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod B Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva ze skutečných 

hodnot 

Požadujeme upravit text v bodě 17. (v návrhu 40.) 

Úspory emisí skleníkových plynů vyvolané zachycením a geologickým ukládáním CO2, eccs, které již nebyly 

započítány do emisí skleníkových plynů ze zpracování ep, se omezují na emise, ke kterým nedošlo v důsledku 

zachycení a ukládání emitovaného CO2 v přímé souvislosti se získáváním, přepravou, zpracováním a distribucí 

paliva, pokud ukládání probíhalo v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2009/31/ES. 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu textem v RED2 Příloha 5 Bod C, bod 14. Doplnění členu ep.  

Tato připomínka je zásadní. 

24. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod B Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva ze skutečných 

hodnot 
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Požadujeme upravit text v bodě 19. (v návrhu 42.) písmeno b) 

b) „užitečným teplem“ teplo produkované vyrobené k uspokojení ekonomicky odůvodněné poptávky 

po teplu k vytápění nebo chlazení; 

Odůvodnění: 

Definice „užitečného tepla“ musí odpovídat definici dle RED2 Příloha 5 Bod C, bod 16 a směrnice 

o energetické účinnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

25. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod B Výpočet emisí skleníkových plynů vzniklých během úplného životního cyklu biopaliva ze skutečných 
hodnot 
 
Požadujeme upravit text v bodě 21. (v návrhu 44.) 
Pro účely výpočtu uvedeného v bodu 20 se takto dělené rozdělované emise počítají jako: eec + el + esca + ty 
podíly ep, etd,  a eccs a eccr, které vznikají během jednotlivých výrobních kroků předcházejících výrobnímu 
kroku, ve kterém vzniká druhotný produkt, i v rámci tohoto výrobního kroku. Došlo-li k přiřazení emisí 
druhotným produktům v některém z předchozích výrobních kroků životního cyklu, použije se pro předmětné 
účely místo těchto celkových emisí jen podíl těchto emisí přiřazený v posledním z těchto výrobních kroků 
meziproduktu vyráběného paliva. 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu textem v RED2 Příloha 5 Bod C, bod 18.  

Tato připomínka je zásadní. 

26. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod C Dílčí standardizované standardní hodnoty emisí skleníkových plynů pro biopaliva 

 

1. Dílčí standardizované standardní hodnoty emisí skleníkových plynů z pěstování: „eec“, včetně emisí N2O 

z půdy 

Požadujeme upravit hodnoty v bodech do souladu s RED2 
27. Benzin vyrobený z odpadního dřeva Fischer-Tropschovou syntézou v samostatném zařízení 
28. Benzin vyrobený z cíleně pěstovaných energetických dřevin Fischer-Tropschovou syntézou 
v samostatném zařízení 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu textem v RED2 Příloha 5 Bod D. 

Tato připomínka je zásadní. 
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27. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod C Dílčí standardizované standardní hodnoty emisí skleníkových plynů pro biopaliva 
 
5. Dílčí standardizované standardní hodnoty emisí skleníkových plynů z přepravy pro přepravu a distribucie: 
„etd“ 
 
Požadujeme upravit hodnoty v bodech do souladu s RED2 
24. Živočišné tuky získané z produkce bionafty ** 
39. Nafta vyrobená z odpadního dřeva Fischer-Tropschovou syntézou v samostatném zařízení 
41. Benzin vyrobený z odpadního dřeva Fischer-Tropschovou syntézou v samostatném zařízení 
43. Dimethylether (DME) z odpadního dřeva vyrobený v samostatném zařízení 
45. Metanol z odpadního dřeva vyrobený v samostatném zařízení 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu textem v RED2 Příloha 5 Bod D. 

Tato připomínka je zásadní. 

28. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

Bod C Dílčí standardizované standardní hodnoty emisí skleníkových plynů pro biopaliva 
 
6. Dílčí standardizované standardní hodnoty emisí skleníkových plynů z přepravy a distribuce konečného 
produktu: „etd“ (stanovené zvlášť pro přepravu a distribuci pouze konečného produktu; v bodu 5 jsou tyto 
emise skleníkových plynů zahrnuty jako součást hodnoty pro přepravu a distribuci plodiny, meziproduktu 
i konečného produktu), hodnoty jsou užitečné, má-li hospodářský subjekt v úmyslu vykázat pouze skutečné 
emise z přepravy plodin nebo z přepravy oleje. 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu textem v RED2 Příloha 5 Bod D. Odkaz na bod 5 odpovídá textaci RED2 

Příloha 5 Bod D, umístění v rámci nařízení je odlišné. 

Tato připomínka je zásadní. 

29. Připomínka k Příloze č. 1 STANOVENÍ ÚSPORY EMISÍ SKLENÍKOVÝCH PLYNŮ 

VZNIKLÝCH BĚHEM ÚPLNÉHO ŽIVOTNÍHO CYKLU BIOPALIV 

D. Energetický obsah nejpoužívanějších biopaliv a fosilních pohonných hmot 

Požadujeme upravit položky následovně: 

Metanol z obnovitelných zdrojů 

Etanol z obnovitelných zdrojů 

Propanol z obnovitelných zdrojů  

Butanol z obnovitelných zdrojů 

 

U následujících položek požadujeme použít hodnoty dle RED2 
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Benzin 

Nafta 

Odůvodnění: 

Požadujeme uvést textaci do souladu textem a hodnotami uvedenými v RED2 Příloha 3. 

Tato připomínka je zásadní. 


