
VI. 
Rozdílová tabulka návrhu právního předpisu ČR s předpisy EU 

 
 

 
Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení 
vlády o kritériích udržitelnosti biopaliva a o 
snižování emisí skleníkových plynů 
z pohonných hmot 
 
 

Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2018/1999 ze dne 11. prosince 2018 o správě 
energetické unie a opatření v oblasti klimatu 
Směrnice Rady (EU) 2015/652 ze dne 20. dubna 2015, kterou se stanoví metody výpočtu a 
požadavky na podávání zpráv podle směrnice Evropského parlamentu a Rady 98/70/ES o jakosti 
benzinu a motorové nafty. 
 

Ustanovení  Obsah Celex Ustanovení  Obsah 

Bod 1 
(k § 2 písm. k) 

1. V § 2 písm. k) se za slovo 

„hodnotě“ vkládají slova „vyšší 

než“ a slova „nebo méně“ se 

zrušují. 

 

32015L0652 Čl. 2 odst. 5 5) „konvenční ropou“ jakýkoliv zdroj rafinerské suroviny, který 
v ložisku na místě původu vykazuje podle zkušební metody D287 
hustotu API vyšší než 10° a který nespadá pod definici kódu 
KN 2714 stanovenou nařízením (EHS) č. 2658/87. 

Bod 2 a 4 
 

2. V § 6 odst. 1 písm. a) se slova 

„s uvedením místa nákupu a 

jejich původu“ zrušují. 

4. V § 6 se odstavce 2, 3 a 5 

zrušují. 

 

32018R1999 
 

Čl. 47 odst. 1 písm. a) Článek 47 
Změny směrnice 98/70/ES 
Směrnice 98/70/ES se mění takto: 
1) článek 7a se mění takto: 

a) v odstavci 1 třetím pododstavci se písmeno a) nahrazuje 
tímto: 
„a) „celkový objem každého typu paliva nebo dodané energie 
a“; 

Bod 6 
 

6. V příloze č. 6 části E se body 1 

a 9 zrušují. 

 

32018R1999 Čl. 56 odst. 2 Článek 56 
Změny směrnice (EU) 2015/652 
 
Směrnice (EU) 2015/652 se mění takto: 
…. 
2) v příloze I části 2 se zrušuje bod 1 písm. h) a body 2, 3, 4 a 7; 
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