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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Na celosvetový dopyt po 
poľnohospodárskych komoditách a 
nestálu situáciu na trhu možno reagovať 
len zvýšením výnosov plodín. V EÚ-12 sa 
ešte nedosiahol plný potenciál výnosov 
plodín, pričom časť ornej pôdy sa 
neobrába. Výroba biopalív z plodín 
pestovaných na ornej pôde v Únii znižuje 
bielkovinový deficit, stabilizuje trh 
a zvyšuje kapacitu poľnohospodárskej 
výroby v Únii. Počet pracovných miest 
spojených so spotrebou biopalív je v Únii 
približne 220 000.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1b) Komisia by mala uplatňovať širší 
prístup k problematike nepriamej zmeny 
využívania pôdy a presadzovať primeranú 
ochranu sociálnych a ekologických 
aspektov v tretích krajinách postihnutých 
zmenou využívania pôdy dvojstranne i 
mnohostranne.
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Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 17 smernice 2009/28/ES sa 
stanovujú kritéria udržateľnosti, ktoré 
biopalivá a biokvapaliny musia spĺňať, aby 
sa započítali do cieľov smernice a boli 
spôsobilé na zaradenie do programov 
verejnej podpory. Tieto kritéria zahŕňajú 
požiadavky na minimálne úspory emisií 
skleníkových plynov, ktoré biopalivá 
a biokvapaliny musia dosiahnuť 
v porovnaní s fosílnymi palivami. Také isté 
kritéria udržateľnosti sú ustanovené pre 
biopalivá podľa článku 7b smernice 
98/70/ES.

(3) V článku 17 smernice 2009/28/ES sa 
stanovujú kritéria udržateľnosti, ktoré 
biopalivá a biokvapaliny musia spĺňať, aby 
sa započítali do cieľov smernice a boli 
spôsobilé na zaradenie do programov 
verejnej podpory. Tieto kritéria zahŕňajú 
požiadavky na minimálne úspory emisií 
skleníkových plynov, ktoré biopalivá 
a biokvapaliny musia dosiahnuť 
v porovnaní s fosílnymi palivami. Také isté 
kritéria udržateľnosti sú ustanovené pre 
biopalivá podľa článku 7b smernice 
98/70/ES. Kritériá by mali byť doplnené 
ochrannými prvkami na zaistenie 
postupnosti využívania a dodržiavania 
hierarchie odpadu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy 
s potravinami, krmivom a vláknami začnú 
využívať na produkciu biopalív, dopyt 
po nepalivových produktoch sa bude 
musieť naďalej uspokojovať buď 
intenzifikáciou existujúcej výroby, alebo 
zúrodnením nepoľnohospodárskej pôdy
niekde inde. Druhý prípad predstavuje 
nepriamu zmenu využívania pôdy a keď 
zahŕňa premenu pôdy s vysokým obsahom 
uhlíka, môže viesť k značným emisiám 
skleníkových plynov. Smernice 98/70/ES a 
2009/28/ES by mali preto obsahovať 
ustanovenia na riešenie nepriamej zmeny 

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy 
s potravinami, krmivom a vláknami začnú 
využívať na produkciu biopalív, dopyt 
po nepalivových produktoch sa bude 
musieť naďalej uspokojovať buď 
intenzifikáciou existujúcej výroby, alebo 
zúrodnením nepoľnohospodárskej pôdy 
niekde inde. To možno dosiahnuť buď 
zvýšením poľnohospodárskej výroby, 
alebo zvýšením poľnohospodárskej 
produktivity. Druhý prípad predstavuje 
nepriamu zmenu využívania pôdy a keď 
zahŕňa premenu pôdy s vysokým obsahom 
uhlíka, môže viesť k značným emisiám 
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využívania pôdy, ak sa súčasné biopalivá 
produkujú väčšinou z plodín pestovaných 
na existujúcej poľnohospodárskej pôde.

skleníkových plynov. Smernice 98/70/ES a 
2009/28/ES by mali preto obsahovať 
ustanovenia na riešenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy, ak sa súčasné biopalivá 
produkujú väčšinou z plodín pestovaných 
na existujúcej poľnohospodárskej pôde.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Pri uplatňovaní a výklade tejto 
smernice treba mať na pamäti, že 
nepriame zmeny využívania pôdy, keď sa 
chápu ako cenový efekt v dôsledku 
rastúceho dopytu po biopalivách, nie sú v 
praxi dostatočne presné, aby sa použili na 
tvorbu prognóz, ktoré sú potrebné pre 
právne predpisy. Toto musia 
zákonodarcovia prijímajúci pravidlá 
presadzovania tejto smernice tiež brať do 
úvahy.

Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Preto je vhodné povoliť členským 
štátom, aby vytvorili vnútroštátne systémy 
certifikácie na meranie a certifikovanie 
biomasy, ktorá nespôsobuje nepriamu 
zmenu využívania pôdy.
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Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými 
štátmi a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív je 
pravdepodobné, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy sú značné a mohli by 
negovať niektoré alebo všetky úspory 
skleníkových plynov z jednotlivých 
biopalív. Očakáva sa totiž, že takmer celá 
výroba biopalív bude v roku 2020 
pochádzať z plodín pestovaných na pôde, 
ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie 
trhov s potravinami a krmivami. Aby sa 
tieto emisie znížili, je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Ak na základe zhromažďovania 
ďalších údajov, štúdií a účinného 
modelovania Komisia usúdi, že 
obmedzenie výroby biopalív z určitých 
plodín je na mieste, môže predložiť návrh 
zmeny smerníc 98/7/ES a 2009/28/ES. 
Účinnosť tohto modelovania by mali 
podporiť jasné vedecké a hospodárske 
údaje.
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Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá,. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu a rias, zaisťujú vysoké úspory 
skleníkových plynov s malým rizikom 
spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní 
pôdy a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 
s potravinami a krmivom. Preto je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu týchto moderných 
biopalív, lebo v súčasnosti sú nekomerčne 
dostupné vo veľkých množstvách, 
čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť zvýšením podielu moderných 
biopalív na 10% cieli pre dopravu 
stanovenom v smernici 2009/28/ES 
v porovnaní s konvenčnými biopalivami. 
V tejto súvislosti by sa mali podporovať 
len moderné biopalivá s malými 
odhadnutými vplyvmi na nepriamu zmenu 
využívania pôdy a vysokými celkovými 
úsporami emisií skleníkových plynov ako 
súčasť politického rámca obnoviteľných 
energií po roku 2020.

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá,. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu a rias, zaisťujú vysoké úspory 
skleníkových plynov s malým rizikom 
spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní 
pôdy a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 
s potravinami a krmivom. Preto je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu týchto moderných 
biopalív, lebo v súčasnosti sú nekomerčne 
dostupné vo veľkých množstvách.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aby sa zabezpečila dlhodobá 
konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví založených na biopalivách a v 
súlade s oznámením z roku 2012 „Inovácie 

(7) Aby sa zabezpečila dlhodobá
konkurencieschopnosť a bezpečnosť 
investícií priemyselných odvetví 
založených na biopalivách a poskytol 
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pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre 
Európu“ a Plánom pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje, ktoré podporujú 
integrované a diverzifikované biorafinérie 
v celej Európe, mali by sa zvýšené stimuly 
podľa smernice 2009/28/ES stanoviť tak, 
aby uprednostňovali využívanie 
východiskových surovín z biomasy, ktoré 
nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri 
inom použití než ako biopalivo.

stabilný regulačný rámec pre existujúce 
a nové investície v súlade s oznámením z 
roku 2012 s názvom „Inovácie pre 
udržateľný rast: biohospodárstvo pre 
Európu“ a Plánom pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje, ktoré podporujú 
integrované a diverzifikované biorafinérie 
v celej Európe, mali by sa zvýšené stimuly 
podľa smernice 2009/28/ES stanoviť tak, 
aby podporovali zdrojovo efektívne 
využívanie východiskových surovín 
z biomasy a uprednostňovali druhú 
generáciu a biopalív. Záväzok by sa mal 
podporovať zabezpečením, aby sa 
ustanovenia smernice 2009/28/ES 
zachovali aj v období po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií 
skleníkových plynov pre biopalivá a 
biokvapaliny vyrábané v nových 
zariadeniach by sa mal zvýšiť s účinkom 
od 1. júla 2014, aby sa zlepšila celková 
bilancia skleníkových plynov, ako aj 
odrádzanie od ďalších investícií do 
zariadení s nízkou výkonnosťou 
z hľadiska úspor emisií skleníkových 
plynov. Tento nárast poskytuje investičné 
záruky vo výrobných kapacitách na 
výrobu biopalív a biokvapalín v súlade 
s článkom 19 ods. 6 druhým pododsekom.

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií 
skleníkových plynov pre biopalivá 
a biokvapaliny by sa mal zachovať na 
rovnakej úrovni, ako sa stanovuje v 
smernici 2009/28/ES, lebo súčasné 
ustanovenia zabezpečujú lepšiu celkovú 
bilanciu skleníkových plynov.
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Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom pripraviť prechod na 
moderné biopalivá a minimalizovať 
celkové vplyvy nepriamej zmeny 
využívania pôdy v období do roku 2020 je 
vhodné obmedziť množstvo biopalív 
a biokvapalín získavaných 
z potravinárskych plodín uvedených 
v časti A prílohy VIII k smernici 
2009/28/ES a časti A prílohy V k smernici 
98/70/ES, ktoré by sa mohli započítať do 
cieľov stanovených v smernici 
2009/28/ES. Bez obmedzenia celkového 
využitia týchto biopalív by sa mal podiel 
biopalív a biokvapalín vyrobených z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
z plodín na výrobu cukru a z olejnín, ktoré 
sa môžu započítať do cieľov smernice 
2009/28/ES, obmedziť na podiel týchto 
biopalív a biokvapalín spotrebovaných v 
roku 2011.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Limitom 5 % stanoveným v článku 3 
ods. 4 písm. d) nie je dotknutá sloboda 
členských štátov stanoviť vlastnú cestu k 
dodržaniu predpísaného podielu 
konvenčných biopalív v rámci celkového 
10% cieľa. V dôsledku toho zostáva 
prístup na trh pre biopalivá vyrábané 
zariadeniami, ktoré budú v prevádzke 
pred koncom roka 2013, plne otvorený. 
Táto pozmeňujúca smernica preto 
neovplyvní legitímne očakávania 
prevádzkovateľov týchto zariadení.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy by sa 
mali zahrnúť do podávania správ o 
emisiách skleníkových plynov z biopalív 
podľa smerníc 98/70/ES a 2009/28/ES. 
Biopalivám vyrábaným z východiskových 
surovín, ktoré nevedú k ďalšiemu dopytu 
po pôde, napr. biopalivám z odpadových 
východiskových surovín, by sa mal 
prideliť nulový emisný faktor.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by mala preskúmať 
metodiku pre odhad emisných faktorov 
zmeny vo využívaní pôdy zaradených do 
prílohy VIII k smernici 2009/28/ES a do 
prílohy V k smernici 98/70/ES, pokiaľ ide 
o prispôsobenie sa vedeckému a 
technickému pokroku. Na tento účel, a ak 
to bude zaručené najnovšími dostupnými 
vedeckými dôkazmi, by Komisia mala 
posúdiť možnosť preskúmania faktorov 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade navrhnutých skupín plodín 
a tiež zavedenia faktorov na ďalších 
úrovniach rozdelenia a pridania ďalších 
hodnôt, pokiaľ by nové východiskové 
suroviny biopalív mali byť uvedené na 
trh.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Aby sa smernica 2009/28/ES mohla
prispôsobiť technickému a vedeckému 
pokroku, mala by sa na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o zoznam východiskových 
surovín biopalív, ktoré sa 
niekoľkonásobne započítavajú do cieľov 
stanovených v článku 3 ods. 4, energetický 
obsah pohonných látok, kritéria 
a zemepisný rozsah pre určenie biologicky 
veľmi rozmanitých trávnatých porastov, 
metodiku výpočtu emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
a metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či vo vzťahu k biopalivám 
a biokvapalinám boli splnené kritéria 
udržateľnosti.

(19) S cieľom umožniť prispôsobenie
smernice 2009/28/ES technickému 
a vedeckému pokroku by sa mala na 
Komisiu delegovať právomoc prijímať 
akty v súlade s článkom 290 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide 
o energetický obsah pohonných látok, 
kritériá a zemepisný rozsah na určenie 
biologicky veľmi rozmanitých trávnatých 
porastov, metodiku výpočtu množstva 
biomasy nespôsobujúcej žiadne emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy a metodické zásady a hodnoty 
potrebné na posúdenie, či vo vzťahu 
k biopalivám a biokvapalinám boli splnené 
kritéria udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou 
pri obmedzovaní emisií skleníkových 
plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a riešiť spôsob, ako ďalej 
minimalizovať tento vplyv, ktorý by mohol 
zahŕňať zavedenie odhadnutých emisných 
faktorov nepriamej zmeny využívania 
pôdy v schéme udržateľnosti od 1. 
januára 2021.

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou 
pri obmedzovaní emisií skleníkových 
plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a riešiť spôsob, ako ďalej 
minimalizovať tento vplyv.
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Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) vkladá sa tento odsek 6: vypúšťa sa
6. Dodávatelia palív musia každoročne do 
31. marca orgánu, ktorý určí členský štát, 
podať správu, ktorá obsahuje spôsoby 
výroby biopalív, ich objemy a emisie 
skleníkových plynov v priebehu životného 
cyklu na jednotku energie, vrátane 
odhadnutých emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy podľa 
prílohy V. Členské štáty oznámia tieto 
údaje Komisii.

Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív 
a biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na 
účely uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 
60 % v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrábaných v zariadeniach, ktoré začali 
prevádzku po 1. júli 2014. Zariadenie je 
‚v prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív/biokvapalín.

„2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na účely 
uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 35 % 
(pričom emisie skleníkových plynov 
nesmú byť viac ako 54,47 gCO2eq/MJ).

V prípade zariadení, ktoré boli 
v prevádzke 1. júla 2014 alebo skôr, na 
účely uvedené v odseku 1 musia biopalivá 
a biokvapaliny do 31. decembra 2017 
dosahovať úsporu emisií skleníkových 
plynov najmenej 35 % a od 1. januára

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín s účinnosťou od 1. januára 
2017, ktoré sa berú do úvahy na účely 
uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 50 % 
(pričom emisie skleníkových plynov 
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2018 najmenej 50 %. nesmú byť viac ako 41,9 gCO2eq/MJ). Od 
1. januára 2018 musia tieto úspory emisií 
skleníkových plynov dosahovať najmenej 
60 % (pričom emisie skleníkových plynov 
nesmú byť viac ako 33,52 gCO2eq/MJ) 
v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrobených v zariadeniach, ktoré začali s 
výrobou 1. januára 2017 alebo neskôr.

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín sa vypočíta v súlade 
s článkom 19 ods. 1.“

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín sa vypočíta v súlade 
s článkom 19 ods. 1.“

Pozmeňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno b
Smernica 98/70/ES
Článok 7b – odsek 3 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
týkajúce sa kritérií a zemepisného 
rozsahu, aby sa určilo, ktoré trávnaté 
porasty sa zahrnú do prvého pododseku 
písm. c).

Pozmeňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno ba (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7b – odsek 7 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba. V odseku 7 sa prvá veta druhého 
pododseku mení takto:
„Komisia každé dva roky predloží 
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Európskemu parlamentu a Rade správu 
o vplyve zvýšeného dopytu po 
biopalivách na trvalú sociálnu 
udržateľnosť v Únii a tretích krajinách, 
o vplyve politiky Únie v oblasti biopalív 
na príspevok ku znižovaniu nedostatku 
rastlinných bielkovín v Únii a na 
dostupnosť potravín za prijateľné ceny, 
najmä pre ľudí žijúcich v rozvojových
krajinách, a o ďalších všeobecných 
otázkach týkajúcich sa rozvoja.“

Pozmeňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 5 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 
týkajúce sa opravy odhadnutých typických 
a štandardných hodnôt v prílohe IV časti 
B a E.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy 
V technickému a vedeckému pokroku 
vrátane preskúmania navrhovaných 
hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade skupín plodín; zavedenia 

vypúšťa sa
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nových hodnôt na ďalších úrovniach 
rozdelenia; začlenenia doplňujúcich 
hodnôt, ak na trh budú prípadne uvedené 
nové východiskové suroviny biopalív, 
preskúmania kategórií, v ktorých sú 
biopalivám pridelené nulové emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín 
z nepotravinového celulózového 
a lignocelulózového materiálu.“

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

'7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy IV technickému 
a vedeckému pokroku, a to aj pomocou 
pridania hodnôt pre ďalšie výrobné 
postupy pre biopalivá v prípade rovnakých 
alebo iných surovín a zmeny metodiky 
stanovenej v časti C.“

„7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy IV technickému 
a vedeckému pokroku, a to aj pomocou 
pridania hodnôt pre ďalšie výrobné 
postupy pre biopalivá v prípade rovnakých 
alebo iných surovín.“

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 98/70/ES
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a
týkajúce sa prispôsobenia povolených 
analytických metód uvedených v prílohách 
I, II a III technickému a vedeckému 

„1. Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty týkajúce sa 
prispôsobenia povolených analytických 
metód uvedených v prílohách I, II a III 
technickému a vedeckému pokroku.“
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pokroku.“

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7 , článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 platí 
na neurčité obdobie odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

2. Delegovanie právomoci uvedenej 
v článku 7a ods. 5, článku 7d ods. 5, 
článku 7d ods. 7 a článku 8a ods. 3 platí na 
obdobie piatich rokov odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí uvedených v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7, článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení
sa ukončuje delegovanie právomoci 
uvedenej v danom rozhodnutí. Rozhodnutie 
nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po 
jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo neskorším dňom, 
ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá 
platnosť delegovaných aktov, ktoré už 
nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomocí uvedených 
v článku 7a ods. 5, článku 7d ods. 5, 
článku 7d ods. 7 a článku 8a ods. 3 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza.
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7a 
ods. 5, článku 7b ods. 3 druhého 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7, článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 nadobúda 
účinnosť, len ak Európsky parlament alebo 
Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto
lehoty Európsky parlament a Rada 
informujú Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o 2 mesiace.

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7a 
ods. 5, článku 7d ods. 5 a 7 a článku 8a 
ods. 3 nadobúda účinnosť, len ak Európsky 
parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli
námietku v lehote 2 mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade, alebo ak pred 
uplynutím uvedenej lehoty Európsky 
parlament a Rada informovali Komisiu o 
svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
podnet Európskeho parlamentu alebo Rady 
sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.

Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno pa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do článku 2 sa vkladá toto písmeno:
„p a) „biomasa, ktorá nespôsobuje 
nepriamu zmenu využívania pôdy“ je 
biomasu, ktorá spĺňa jedno z kritérií 
uvedených v prílohe VIII.“

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1b (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno pb (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Do článku 2 sa vkladá toto písmeno:
„pb) „konvenčné biopalivo“ znamená 
každé biopalivo pozostávajúce 
z rastlinného oleja alebo každé biopalivo 
vyrobené zo škrobu (či už odpadového, 
alebo nie), z rastlinného oleja (či už 
odpadového, alebo nie), živočíšnych tukov 
(či už odpadových, alebo nie) alebo z 
cukru.“

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 c (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno pc (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Do článku 2 sa vkladá toto písmeno:
„pc) „moderné biopalivo“ je biopalivo 
všeobecne označované ako „palivo druhej 
generácie“ alebo „palivo tretej generácie“ 
a neobsahuje žiadne konvenčné biopalivo. 
Moderné biopalivo je biopalivo vyrobené z 
celulózového materiálu nachádzajúceho 
sa v konvenčných plodinách alebo vo 
vedľajších produktoch vzniknutých pri 
výrobe konvenčných biopalív.“

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa
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„Na účel zhody s cieľom uvedeným 
v prvom pododseku nesmie byť 
maximálny spoločný podiel biopalív 
a biokvapalín vyrábaných z obilnín a 
iných plodín bohatých na škrob, cukrov 
a olejnín väčší než množstvo energie 
zodpovedajúce maximálnemu podielu 
stanovenému v článku 3 ods. 4 písm. d).“

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek 
2a:
Záväzné národné ciele a opatrenia 
v oblasti využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov sú v súlade 
s inými odvetvovými politikami. Preto pri 
výpočte podielu biopalív, ktorý tvoria 
biopalivá vyrobené z obilnín a iných 
plodín bohatých na škrob, cukrov 
a olejnín, sa táto hodnota významne 
nezníži.“

Pozmeňujúci návrh 34

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod i (nový) a bod i
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odsek 4 sa mení a dopĺňa takto: c) odsek 4 sa mení a dopĺňa takto: 

-i) prvá veta sa nahrádza takto:
„Každý členský štát zabezpečí, aby podiel 
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energie z obnoviteľných zdrojov energie 
vo všetkých formách dopravy predstavoval 
v roku 2020 aspoň 10 % konečnej 
energetickej spotreby v doprave v danom 
členskom štáte.“

i) v písmene b) sa dopĺňa tento text: i) v písmene b) sa dopĺňa tento text:

„Táto zarážka sa nedotkne článku 17 ods. 1 
písm. a) a článku 3 ods. 4 písm. d);“

„Táto zarážka sa nedotkne článku 17 ods. 1 
písm. a) a článku 3 ods. 4 písm. d);“

ii) dopĺňa sa toto písmeno d): ii) dopĺňa sa toto písmeno d):
d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 5 
% (odhadovaný podiel na konci roku 
2011) konečnej spotreby energie 
v doprave. 

d) Pre výpočet biopalív v čitateli

i) je podiel energie z biopalív vyrábaných 
zo surovín uvedených v prílohe IX v roku 
2020 aspoň 2 % konečnej spotreby energie 
v doprave, a

ii) podiel energie z biopalív vyrábaných 
z potravinových plodín je aspoň 8 % 
konečnej spotreby energie.

Pozmeňujúci návrh 35

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod ia (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i a) písmeno c) sa nahrádza takto:
„c) pri výpočte podielu elektrickej energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov a 
spotrebovanej vo všetkých typoch vozidiel 
na elektrický pohon na účel písm. a) a b) 
si členské štáty môžu vybrať, či použijú 
priemerný podiel elektrickej energie z 
obnoviteľných zdrojov v Únii alebo podiel 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov vo vlastnej krajine (hodnota 
nameraná dva roky pred príslušným 
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rokom). Pri výpočte množstva elektriny 
z obnoviteľných zdrojov energie 
spotrebovanej cestnými vozidlami na 
elektrický pohon sa táto spotreba považuje 
za 4-násobok energetického obsahu 
vstupu elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie.

Pozmeňujúci návrh 36

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod ii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) dopĺňa sa toto písmeno d): vypúšťa sa
„d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 5 
% (odhadovaný podiel na konci roku 
2011) konečnej spotreby energie 
v doprave“.

Pozmeňujúci návrh 37

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) Pridáva sa toto nové písmeno e): vypúšťa sa
Za podiel, ktorý tvoria:
i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
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považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu
Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až iii)
Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu 
implementáciu pravidiel započítavania 
ustanovených v tejto smernici. Komisia je 
splnomocnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 25b týkajúce sa 
zoznamu stanoveného v prílohe IX. 

Pozmeňujúci návrh 38

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod ii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) v odseku 4 sa dopĺňa toto písmeno 
da):
„da) Podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov uchovávajú členské štáty v rokoch 
nasledujúcich po roku 2020 aspoň na 
úrovni uvedenej v prvom pododseku.“

Pozmeňujúci návrh 39

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) Pridáva sa toto nové písmeno e): vypúšťa sa
Za podiel, ktorý tvoria:
i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.

Pozmeňujúci návrh 40

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 3 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii a) tretí pododsek sa nahrádza takto:
„Komisia [...] predloží do 30. júna 2014
návrh, ktorý v prípade splnenia určitých 
podmienok umožní zohľadniť celé 
množstvo elektriny z obnoviteľných 
zdrojov používané na pohon všetkých 
druhov vozidiel na elektrický pohon.

Pozmeňujúci návrh 41

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii b (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 4 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii b) štvrtý pododsek sa nahrádza takto:
Komisia [...] do 30. júna 2014 predloží aj 
návrh metodiky výpočtu podielu vodíka 
pochádzajúceho z obnoviteľných 
zdrojov na celkovom palivovom mixe.“

Pozmeňujúci návrh 42

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až iii).

Komisia navrhne postup, podľa ktorého
členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až iii).

Pozmeňujúci návrh 43

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Článok 5 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25b 
týkajúce sa prispôsobenia energetického 
obsahu dopravných palív stanovených 
v prílohe III vedeckému a technickému 
pokroku.

Komisia je splnomocnená prijímať 
vykonávacie akty týkajúce sa 
prispôsobenia energetického obsahu 
dopravných palív stanovených v prílohe III 
vedeckému a technickému pokroku.
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Pozmeňujúci návrh 44

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív 
a biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na 
účely uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 
60 % v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrábaných v zariadeniach, ktoré začali 
prevádzku po 1. júli 2014. Zariadenie je 
‚v prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív/biokvapalín.

„2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na účely 
uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 35 % 
(pričom emisie skleníkových plynov 
nesmú byť viac ako 54,47 gCO2eq/MJ).

V prípade zariadení, ktoré boli 
v prevádzke 1. júla 2014 alebo skôr, na 
účely uvedené v odseku 1 musia biopalivá 
a biokvapaliny do 31. decembra 2017 
dosahovať úsporu emisií skleníkových 
plynov najmenej 35 % a od 1. januára 
2018 najmenej 50 %.

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín s účinnosťou od 1. januára 
2017, ktoré sa berú do úvahy na účely 
uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 50 % 
(pričom emisie skleníkových plynov 
nesmú byť viac ako 41,9 gCO2eq/MJ). Od 
1. januára 2018 musia tieto úspory emisií 
skleníkových plynov dosahovať najmenej 
60 % (pričom emisie skleníkových plynov 
nesmú byť viac ako 33,52 gCO2eq/MJ) 
v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrobených v zariadeniach, ktoré začali s 
výrobou 1. januára 2017 alebo neskôr.

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín sa vypočíta v súlade 
s článkom 19 ods. 1.“

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín sa vypočíta v súlade 
s článkom 19 ods. 1.“

Pozmeňujúci návrh 45

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 3 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25b 
týkajúce sa prispôsobenia energetického 
obsahu dopravných palív stanovených 
v prílohe III vedeckému a technickému 
pokroku.

Pozmeňujúci návrh 46

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odsek 6 sa nahrádza takto:
Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené na 
účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c),
vyrobené z poľnohospodárskych surovín 
dopestovaných v Únii v súlade s 
požiadavkami a normami podľa 
ustanovení uvedených v spoločných 
pravidlách pre režimy priamej podpory 
pre poľnohospodárov v rámci spoločnej 
poľnohospodárskej politiky, ktorými sa 
ustanovujú niektoré režimy podpory pre 
poľnohospodárov, a v súlade s 
minimálnymi požiadavkami týkajúcimi 
sa dobrých poľnohospodárskych a 
environmentálnych podmienok 
definovaných podľa nariadenia Rady 
(ES) č. 73/2009 z 19. januára 2009, 
spĺňajú kritériá udržateľnosti stanovené v 
článku 17 ods. 3 až 5.“
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Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 7 – pododsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) V odseku 7 sa prvá veta druhého 
pododseku mení takto: 
„Komisia podáva každé dva roky 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o vplyve zvýšeného dopytu po biopalivách 
na trvalú sociálnu udržateľnosť v Únii a 
tretích krajinách, ako aj o vplyve politiky 
Únie v oblasti biopalív na príspevok ku 
znižovaniu nedostatku rastlinných 
bielkovín v EÚ, na dostupnosť potravín za 
dostupné ceny, najmä pre ľudí žijúcich v 
rozvojových krajinách, a na ďalšie otázky 
týkajúce sa rozvoja.“ 

Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné 
vnútroštátne alebo medzinárodné systémy 
ustanovujúce normy pre výrobu produktov 
z biomasy obsahujú presné údaje na účely 
článku 17 ods. 2 alebo sa v nich 
preukazuje, že dodávky biopalív alebo 
biokvapalín spĺňajú kritériá udržateľnosti 
stanovené v článku 17 ods. 3 až 5 Komisia 
môže rozhodnúť, že tieto systémy budú 
obsahovať presné údaje týkajúce sa 
informácií o opatreniach prijatých na 
ochranu oblastí, ktoré zabezpečujú 
základné služby ekosystému v kritických 
situáciách (ako je ochrana povodia 

Komisia môže rozhodnúť, aby bez toho, 
aby bol dotknutý článok 21a, dobrovoľné 
vnútroštátne alebo medzinárodné systémy 
ustanovujúce normy pre výrobu produktov 
z biomasy obsahovali presné údaje na 
účely článku 17 ods. 2 alebo aby sa v nich 
preukazovalo, že dodávky biopalív alebo 
biokvapalín spĺňajú kritériá udržateľnosti 
stanovené v článku 17 ods. 3 až 5. Komisia 
môže rozhodnúť, aby tieto systémy 
obsahovali presné údaje týkajúce sa 
informácií o opatreniach prijatých na 
ochranu oblastí, ktoré zabezpečujú 
základné služby ekosystému v kritických 
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a regulácia erózie), na ochranu pôdy, vody 
a ovzdušia, obnovu znehodnotenej pôdy, 
zabraňovanie nadmernej spotrebe vody 
v oblastiach s nedostatkom vody 
a o prvkoch uvedených v článku 17 ods. 7 
druhom pododseku. Komisia môže na 
účely článku 17 ods. 3 písm. b) bod ii) 
uznať aj oblasti určené na ochranu 
vzácnych alebo ohrozených ekosystémov 
alebo druhov uznaných medzinárodnými 
dohodami alebo zaradených na zoznamy 
vypracované medzivládnymi 
organizáciami alebo Medzinárodnou úniou 
pre ochranu prírody.“

situáciách (ako je ochrana povodia 
a regulácia erózie) pre ochranu pôdy, vody 
a ovzdušia, obnovu znehodnotenej pôdy, 
zabraňovanie nadmernej spotrebe vody v 
oblastiach s nedostatkom vody a o prvkoch 
uvedených v článku 17 ods. 7 druhý 
pododsek. Komisia môže na účely článku 
17 ods. 3 písm. b) bod ii) uznať aj oblasti 
určené na ochranu vzácnych alebo 
ohrozených ekosystémov alebo druhov 
uznaných medzinárodnými dohodami 
alebo zaradených na zoznamy vypracované 
medzivládnymi organizáciami alebo 
Medzinárodnou úniou pre ochranu 
prírody.“

Pozmeňujúci návrh 49

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno b
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 5 sa posledná veta nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

„Komisia je na tento účel splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b:

Pozmeňujúci návrh 50

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno c
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odsek 6 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25b 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy 
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VIII technickému a vedeckému pokroku 
vrátane preskúmania navrhovaných 
hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade skupín plodín zavedenia nových 
hodnôt na ďalších úrovniach rozdelenia; 
začlenenia doplňujúcich hodnôt, ak na 
trh budú prípadne uvedené nové 
východiskové suroviny biopalív
a spracovania faktorov východiskových 
surovín z nepotravinového celulózového 
a lignocelulózového materiálu.“

Pozmeňujúci návrh 51

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno d
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) V odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

‘7. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25b 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy 
V technickému a vedeckému pokroku, a to 
aj pomocou pridania hodnôt pre ďalšie 
výrobné postupy pre biopalivá v prípade 
rovnakých alebo iných surovín a zmenou 
metodiky stanovenej v časti C.“

Pozmeňujúci návrh 52

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8
Smernica 2009/28/ES
Článok 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Článok 21 sa vypúšťa. 8. V článku 21 sa odsek 2 vypúšťa.

Pozmeňujúci návrh 53

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 21a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a) Dopĺňa sa tento článok:
„Článok 21a
Biopalivá a biokvapaliny s nulovými 
emisiami vyplývajúcimi z nepriamych 
zmien využívania pôdy
1. V prípade biopalív a biokvapalín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považuje za nulový 
pre:
a) konvenčné palivá do množstva, ktoré 
zodpovedá maximálne 5 % konečnej 
spotreby energie v oblasti dopravy za rok 
2020 a v nasledujúcich rokoch;
b) konvenčné biopalivá, ktoré presahujú 
množstvo definované v písm. a) tohto 
odseku, ak sa vyrábajú z biomasy 
nepochádzajúcej z nepriamej zmeny 
využívania pôdy podľa definície v prílohe 
VIII;
c) moderné biopalivá.
2. Komisia do 31. decembra 2014 vymedzí 
a zverejní usmernenia pre vnútroštátne 
systémy na certifikáciu biomasy, ktorá 
nespôsobuje nepriamu zmenu využívania 
pôdy, pre pestovateľov alebo producentov 
takejto biomasy. Každý členský štát do 31. 
decembra 2014 predloží svoj národný 
systém certifikácie biomasy, ktorá 
nespôsobuje nepriamu zmenu využívania 
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pôdy, pre pestovateľov alebo producentov 
takejto biomasy a Komisia tieto národné 
systémy posúdi, najmä primeranosť 
opatrení, ktoré plánuje členský štát, 
pričom zohľadní potrebu začlenenia 
týchto certifikácií do dobrovoľných 
systémov udržateľnosti, ktoré schválila 
Komisia.“

Pozmeňujúci návrh 54

Návrh smernice
Článok 2 – bod 9
Smernica 2009/28/ES
Článok 22

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9. V článku 22 sa odsek 2 nahrádza takto: vypúšťa sa
‘2. Pri odhadovaní čistých úspor emisií 
skleníkových plynov vyplývajúcich 
z využívania biopalív môže členský štát na 
účely predloženia správ uvedených 
v odseku 1 použiť typické hodnoty 
uvedené v prílohe V častiach A a B 
a pridať odhady emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
stanovené v prílohe VIII.“

Pozmeňujúci návrh 55

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku, článku 
19 ods. 5, 6 a 7 na Komisiu platí 
na neurčitý čas od [dátum nadobudnutia 

2. Delegovanie právomoci podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku, článku 
19 ods. 5, 6 a 7 na Komisiu platí na dobu 
piatich rokov od [dátum nadobudnutia 
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účinnosti tejto smernice]. účinnosti tejto smernice].

Pozmeňujúci návrh 56

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. K správe bude 
prípadne pripojený legislatívny návrh na 
základe najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov pre zavedenie odhadnutých 
emisných faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy do príslušných kritérií 
udržateľnosti, ktoré sa majú používať od 
1. januára 2021, a preskúmanie 
efektívnosti stimulov poskytnutých pre 
biopalivá z východiskových surovín 
nevyužívajúcich pôdu a 
z nepotravinárskych plodín podľa článku 
3 ods. 4 písm. d) smernice 2009/28/ES.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 57

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Členské štáty oznámia Komisii znenie 
hlavných ustanovení vnútroštátnych 
právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti 
pôsobnosti tejto smernice.

vypúšťa sa
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Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Príloha I – bod 1
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) V prílohe IV sa časť C mení a dopĺňa 
takto:

vypúšťa sa

a) bod 7 sa nahrádza takto:
„7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových 
emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet 
týchto emisií sa uplatňuje toto pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));
CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;
CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSA je odhadovaná zásoba na jednotku 
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plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr; a

P = produktivita plodín (meraná ako 
biopalivo alebo energia na jednotku 
plochy za rok).“
b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Príloha I – bod 2
Smernica 98/70/ES
Príloha V

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2) Pridáva sa táto príloha V: vypúšťa sa
„Príloha V

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Príloha II – bod 1
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1) V prílohe V sa časť C mení a dopĺňa 
takto:

vypúšťa sa

a) bod 7 sa nahrádza takto:
„7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových 
emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet 
týchto emisií sa uplatňuje toto pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emisie skleníkových 
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plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));
CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;
CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSA je odhadovaná zásoba na jednotku 
plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr; a

P = produktivita plodín (meraná ako 
biopalivo alebo energia na jednotku 
plochy za rok).“
b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Príloha II – bod 2
Smernica 2009/28/ES
Príloha VIII

Text predložený Komisiou

2) Pridáva sa táto príloha VIII:

„Príloha VIII
Časť A. Odhadnuté emisie z východiskových surovín biopalív a biokvapalín, vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy



AD\934268SK.doc 35/38 PE508.068v02-00

SK

Skupina východiskových surovín Odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
(gCO2eq/MJ)

Obilniny a iné plodiny bohaté na 
škrob 

12

Cukry 13

Olejniny 55

Časť B. Biopalivá a biokvapaliny, v prípade ktorých sa odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy považujú za nulové
V prípade biopalív a biokvapalín vyrábaných z týchto kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy bude považovať za nulový:

a) východiskové suroviny, ktoré nie sú zahrnuté v časti A tejto prílohy.
b) východiskové suroviny, ktorých výroba viedla k priamej zmene využívania 

pôdy, t. j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií pôdnej pokrývky IPCC; 
lesná pôda, trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná pôda na 
poľnohospodárske kultúry alebo trvácne kultúry1. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy V, časti C, odseku 7.“

________________________

1 Trvácne plodiny sú definované ako viacročné plodiny, ktorých kmene sa zvyčajne každoročne 
nezberajú, ako napríklad rýchlo rastúce výmladkové porasty či palma olejná, ako sa vymedzuje v (2010/C 
160/02).

Pozmeňujúci návrh

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Príloha II – bod 2a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Príloha VIIIa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) Dopĺňa sa táto príloha VIII a:
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„A. Ako je podrobne stanovené v postupoch schválených Komisiou v schválenom 
národnom systéme, je biomasa, ktorá nespôsobuje nepriamu zmenu využívania 
pôdy:

1. biomasa vypestovaná ako druhá jednoročná plodina na pôde, ktorá sa predtým 
nevyužívala na dopestovanie druhej jednoročnej plodiny;

2. biomasa, ktorá je výsledkom zvýšenia výnosu, ku ktorému by nedošlo bez dopytu z 
odvetvia biopalív, ako sa uvádza v časti B tejto prílohy;

B. Analýza zintenzívnenia výnosu plodín

1. V rámci národného systému sa môže biomasa certifikovať ako biomasa, ktorá 
nespôsobuje nepriamu zmenu využívania pôdy, v prípade každého druhu pestovanej 
plodiny, pri ktorej sa využíva najmenej 1 % ornej pôdy daného členského štátu (alebo 
ktorejkoľvek inej tretej krajiny, ktorá má záujem predložiť národný systém), a to až do 
množstva, o ktoré tonáž tejto plodiny určená v časti B.4 prekročí tonáž takejto plodiny 
určenú v časti B.3.

2. V prípade každého druhu pestovanej plodiny, pri ktorej sa v roku 2008 využilo 
najmenej 1 % ornej pôdy daného členského štátu (alebo ktorejkoľvek inej tretej krajiny, 
ktorá má záujem predložiť národný systém), štát vypočíta zvýšenie ročného výnosu 
plodiny na svojom území prostredníctvom výpočtu zloženého výnosu za použitia 
základného trojročného kĺzavého priemeru a konečného trojročného kĺzavého 
priemeru.

a) Základný trojročný kĺzavý priemer je stredná priemerná tonáž na hektár v 
prípade danej plodiny v rokoch 1997, 1998 a 1999.

b) Konečný trojročný kĺzavý priemer je stredná priemerná tonáž na hektár v prípade 
danej plodiny v rokoch 2006, 2007 a 2008.

c) Implicitný ročný výnos je zvýšenie výnosu (vyjadrené v percentách), ktoré by 
vyplývalo zo zvýšenia výnosu od základného trojročného kĺzavého priemeru po konečný 
trojročný kĺzavý priemer za obdobie deviatich rokov. Ak je výsledkom tohto výpočtu 
nula alebo záporné číslo, implicitný ročný výnos sa pre danú plodinu rovná nule.

3. Každý členský štát (alebo ktorákoľvek iná tretia krajina, ktorá má záujem predložiť
národný systém) vytvorí tabuľku pre každý druh pestovanej plodiny, pri ktorej sa v roku 
2008 využilo najmenej 1 % ornej pôdy daného členského štátu a pri ktorej sa výnos v 
roku 2007 považuje za konečný trojročný kĺzavý priemer pre danú plodinu, a očakávané 
výnosy sa v prípade danej plodiny ďalej vypočítavajú na každý rok od roku 2008 do 
roku 2020 tak, že výnos sa každoročne zvýši o implicitný ročný výnos danej plodiny. Pri 
použití tohto odhadovaného výnosu za príslušný rok členský štát (alebo iný štát, ktorý 
má záujem predložiť národný systém) vynásobí tento odhadovaný výnos skutočnou 
akrovou výmerou ornej pôdy, na ktorej je v danom roku daná plodina pestovaná.
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4. Na základe skutočného výnosu danej plodiny v každom roku členský štát (alebo iný 
štát, ktorý má záujem predložiť národný systém) stanoví konečný priemerný výnos 
danej plodiny na hektár v rámci svojho územia. Štát použije tento skutočný výnos za 
príslušný rok tak, že ho vynásobí skutočnou akrovou výmerou ornej pôdy, ktorá sa 
v danom roku využila na pestovanie danej plodiny.“

________________________

1 Trvácne plodiny sa vymedzujú ako viacročné plodiny, ktorých kmene sa väčšinou 
každoročne nezberajú, ako napríklad rýchlo rastúce výmladkové porasty či palma olejná, 
ako sa vymedzuje v oznámení Komisie o uplatňovaní systému trvalej udržateľnosti biopalív 
a biokvapalín v EÚ v praxi a o pravidlách započítavania pre biopalivá (2010/C 160/02).

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3) Pridáva sa táto príloha IX: vypúšťa sa
„Príloha IX
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