
AD\941111SK.doc PE510.683v02-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre rozvoj

2012/0288(COD)

26.6.2013

STANOVISKO
Výboru pre rozvoj

pre Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 
98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa mení 
smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov 
energie
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Filip Kaczmarek



PE510.683v02-00 2/26 AD\941111SK.doc

SK

PA_Legam



AD\941111SK.doc 3/26 PE510.683v02-00

SK

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Zmena klímy bude spôsobovať čoraz väčšie škody ľudstvu a planéte, pričom najviac 
devastujúce účinky bude mať v rozvojovom svete. Znižovanie emisií skleníkových plynov je 
absolútnou nevyhnutnosťou. EÚ sa v roku 2007 zaviazala znížiť svoje emisie o najmenej 
20 % do roku 2020 v porovnaní s rokom 1990. Zvýšené využívanie energie z obnoviteľných 
zdrojov by k tomuto zníženiu veľkou mierou prispelo. Bol stanovený cieľ, aby 10 % energie 
používanej v sektore dopravy do roku 2020 pochádzalo z obnoviteľných zdrojov. Zároveň bol 
zavedený cieľ znížiť emisie skleníkových plynov počas životného cyklu palív o 6 % do roku 
2020. Oba ciele sú pre všetky členské štáty záväzné.

Spolu s dotáciami viedli tieto ciele k rýchlemu zvýšeniu výroby a využívania biopalív. 
Z rôznych dôvodov sa toto zvýšenie v súčasnosti javí skôr ako hrozba pre rozvojový svet než 
prínos.

Po prvé, biopalivá zvyčajne prinášajú oveľa menšie zníženie emisií skleníkových plynov, než 
sa dúfalo. Jedným z dôvodov je, že úložiská uhlíka sa strácajú, ak dochádza k výrubu lesov 
s cieľom vytvoriť priestor na výrobu biomasy pre biopalivá alebo na premiestnenie výroby 
potravín: emisie zo zmeny využívania pôdy alebo nepriamej zmeny využívania pôdy. Emisie 
z nepriamej zmeny využívania pôdy nie sú započítavané do emisií skleníkových plynov na 
účely cieľov a dotácií v EÚ. Emisie tiež vznikajú v spojení s výrobou hnojív, zberom 
biomasy, transformáciou biomasy na biopalivá a všetkou súvisiacou dopravou. V prípade 
biopalív nemusí slovo „obnoviteľný“ znamenať priaznivý k životnému prostrediu a klíme. 
Niekedy sa úplne stráca príčina, kvôli ktorej sa používanie biopalív podporuje.

Po druhé, použitie potravinových plodín ako kukurica a pšenica na palivo znižuje dostupnosť 
potravín. Existuje problém potraviny alebo palivo, a tento problém nezmizne, ak sa budú 
biopalivá vyrábať z nepotravinových plodín alebo z dreva vypestovaného na tieto účely. 
Takmer všetka používaná biomasa pochádza z pôdy, ktorá by sa namiesto toho mohla 
využívať na výrobu potravín, takže konkurencia pokračuje.

Dramatická potravinová kríza v roku 2008 a volatilné a pomerne vysoké ceny potravín aj 
v neskoršom období upriamili pozornosť na tento problém. Vo všeobecnosti sa uznáva, že 
politika EÚ v oblasti biopalív hrá určitú úlohu, ale o jej veľkosti sa vedú spory. Európska
komisia tvrdí, že vplyv podpory biopalív zo strany EÚ na ceny potravín je veľmi nízky1. 
Informácie z hodnotení výskumu a vyhlásení niektorých významných medzinárodných 
organizácií sú však znepokojujúcejšie2.

                                               
1 SWD(2013)0102, Pracovný dokument útvarov, ktorý sprevádza nedávnu správu o pokroku v oblasti energie 
z obnoviteľných zdrojov, s. 22 – 24.
2 Pozri napr. štúdiu Production and use of biofuels in developing countries, ktorej vypracovanie zadal EP v roku 
2009, Price Volatility in Food and Agricultural Markets: Policy Responses, FAO, IFAD, MMF, OECD, 
UNCTAD, WFP, Svetová banka, WTO, IFPRI a HLTF OSN, 2. júna 2011 (odporúčanie 6 na strane 27 odporúča 
odstrániť dotácie a záväzné ciele („mandáty“) na výrobu a spotrebu biopalív ), Q & A: What are the impacts of 
agrofuels on the right to food? na stránke osobitného spravodajcu OSN o práve na potraviny a ActionAid: 
Adding Fuel to the Flame: The real impact of EU biofuels policy on developing countries, marec 2013, s. 5.



PE510.683v02-00 4/26 AD\941111SK.doc

SK

Po tretie, okrem toho, že zmeny využívania pôdy alebo nepriame zmeny využívania pôdy 
vedú k emisiám skleníkových plynov a konkurencii s výrobou potravín, začiatok výroby 
biomasy pre biopalivá v niektorých prípadoch znamená odopieranie práva na využívanie 
pôdy, ktorú ľudia potrebujú k živobytiu. Farmári v rozvojových krajinách vo všeobecnosti nie 
sú vlastníkmi pôdy, ktorú obrábajú alebo na ktorej sa pasie ich dobytok. Dohody 
zahraničných spoločností so štátmi, ktoré sú formálnymi vlastníkmi, alebo s miestnymi 
lídrami, ktorých vedú iné záujmy než záujmy miestnych komunít, môžu viesť k zaberaniu 
pôdy s následným násilným vysťahovaním chudobných ľudí z ich pôdy1.

Takzvané marginálne pozemky obvykle nie sú atraktívne pre investorov, ktorí sa usilujú 
o zavedenie výroby biomasy. Ak sa výroba biomasy sústredí na takýchto pozemkoch, môže to 
mať veľmi nepriaznivý vplyv na živobytie miestnych ľudí. Plantáže môžu vyčerpať vzácne 
vodné zdroje a použitie hnojív môže viesť k vážnemu znečisteniu. Zber palivového dreva, 
stavebného materiálu a rastlín využívaných ako potraviny alebo liečivá, už nemusí byť 
možný. Môžu sa stratiť ekosystémové služby a odlesnenie môže ovplyvniť miestnu klímu, 
pričom prispieva aj ku globálnej zmene klímy.

Mimovládne organizácie uvádzajú, že k zaberaniu pôdy dochádza vo veľkom rozsahu 
v subsaharskej Afrike, a poskytujú informácie z databázy s názvom Matrix2. Komisia túto 
databázu považuje za nespoľahlivú, no nevyvíja úsilie o získanie podrobnejších informácií 
o súčasnom vývoji.

Revízia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a smernice o kvalite palív musí 
zabezpečiť, aby politika EÚ v oblasti biopalív:

- nenarúšala potravinovú bezpečnosť, ale v plnej miere rešpektovala ľudské právo na 
potraviny, 

- neviedla k ničeniu živobytia zraniteľných ľudí odopieraním práva na využívanie pôdy 
alebo iným vývojom,

- stimulovala len vznik a použitie biopalív, ktoré účinne znižujú emisie skleníkových 
plynov a zároveň plnia vyššie uvedené požiadavky.

Výbor pre rozvoj sa prirodzene sústredí na prvé dva body. Pozmeňujúce návrhy v tomto 
návrhu stanoviska by mali pomôcť riešiť problémy konkurencie potravín a paliva a 
odopierania práva na využívanie pôdy. Tieto pozmeňujúce návrhy zachovávajú pozíciu EP 
v príslušných uzneseniach3. Výsledky z hľadiska skleníkových plynov sú pre Výbor pre 
životné prostredie kľúčovou otázkou, ktorou sa podrobne zaoberá v návrhu správy.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozvoj vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
                                               
1 Štúdia Impact of EU bioenergy policy on developing countries, ktorá bola vypracovaná pre Výbor pre rozvoj 
EP v roku 2012, uvádza na strane 10 v tejto súvislosti ako problematické krajiny Kamerun a Ghanu.
2 Pozri napríklad GRAIN: Land Grabbing for Biofuels Must Stop: EU biofuel policies are displacing 
communities and starving the planet, február 2013.
3 A to aj v prijatých textoch P7_TA(2011)0320, Vplyv rozvojovej politiky EÚ, 5. júl 2011, ods. 67; P7_TA 
(2011)0430, Samit Zeme Rio+20, 29. september 2011, ods. 51 a 55, P7_TA (2012)0399, Správa EÚ o súdržnosti 
politík v záujme rozvoja (2011), 25 október 2012, ods. 74 a 77 a v P7_TA (2012)0238, Energetická politika 
spolupráce s partnermi za našimi hranicami, 12. jún 2012, ods. 86 a 87.
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potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) Potreba znížiť spotrebu energie 
v odvetví dopravy je naliehavá, keďže je 
pravdepodobné, že percentuálny cieľ pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov bude 
čoraz ťažšie dosiahnuť udržateľným 
spôsobom, ak celkový dopyt po energii 
v doprave naďalej porastie. Využívanie 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov a prímesí biopalív s nulovými 
alebo nízkymi nepriamymi zmenami 
využívania pôdy (ILUC) predstavujú 
ďalšie metódy, ktoré môžu členské štáty 
využiť na splnenie tohto cieľa.

Odôvodnenie

Potreba znížiť spotrebu v odvetví dopravy a zvýšiť energetickú účinnosť v tomto odvetví bola 
zdôraznená už v existujúcej smernici o energii z obnoviteľných zdrojov. Tento pozmeňujúci 
návrh túto potrebu opätovne pripomína s dôrazom na význam rozvoja výroby elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov, ako aj na moderné biopalivá, aby sa Únii a členským štátom 
umožnilo zníženie uhlíkovej stopy v odvetví dopravy.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) So zreteľom na ciele Únie ďalej 
znižovať emisie skleníkových plynov a na 
značný podiel, ktorý na týchto emisiách má 
cestná doprava, v článku 7a ods. 2 
smernice 98/70/ES týkajúcej sa kvality 
benzínu a naftových palív, a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES, sa 
dodávatelia palív žiadajú, aby do 31. 

(2) So zreteľom na ciele Únie ďalej 
znižovať emisie skleníkových plynov a na 
značný podiel, ktorý na týchto emisiách má 
cestná doprava, v článku 7a ods. 2 
smernice 98/70/ES týkajúcej sa kvality 
benzínu a naftových palív, a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES, sa 
dodávatelia palív žiadajú, aby do 31. 
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decembra 2020 najmenej o 6 % znížili 
emisie skleníkových plynov počas 
životného cyklu na jednotku energie 
(„intenzita skleníkových plynov“) z palív 
používaných v Únii cestnými vozidlami, 
necestnými pojazdnými strojmi, 
poľnohospodárskymi a lesnými traktormi 
a rekreačnými plavidlami, keď sa 
nenachádzajú na mori. Prímesi biopalív sú 
jednou z metód, ktoré majú dodávatelia 
fosílnych palív k dispozícii na zníženie 
intenzity skleníkových plynov 
z dodávaných fosílnych palív.

decembra 2020 najmenej o 6 % znížili 
emisie skleníkových plynov počas 
životného cyklu na jednotku energie 
(„intenzita skleníkových plynov“) z palív 
používaných v Únii cestnými vozidlami, 
necestnými pojazdnými strojmi, 
poľnohospodárskymi a lesnými traktormi 
a rekreačnými plavidlami, keď sa 
nenachádzajú na mori. Prímesi biopalív 
s nulovými alebo nízkymi priamymi 
a nepriamymi emisiami skleníkových 
plynov sú jednou z metód, ktoré majú 
dodávatelia fosílnych palív k dispozícii na 
zníženie intenzity skleníkových plynov 
z dodávaných fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) K prevažnej väčšine rozsiahlych 
investícií na obstaranie pozemkov 
dochádza v rozvojových krajinách. Z 
týchto krajín je hlavným cieľom investícií 
subsaharská Afrika, a to najmä pokiaľ 
ide o pestovanie poľnohospodárskych 
surovín na biopalivá. V rokoch 2009 –
2013 získali európske spoločnosti 

odhadom šesť miliónov hektárov pôdy na 
pestovanie plodín využívaných na 
biopalivá a určených na vývoz. 

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
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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.

a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív sú
emisie skleníkových plynov spojené s 
nepriamou zmenou využívania pôdy 
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. Je teda potrebné zohľadniť 
nepriamu zmenu využívania pôdy 
s cieľom zabezpečiť, aby ciele politiky 
Únie v oblasti energie z obnoviteľných 
zdrojov a zníženia emisií skleníkových 
plynov neboli ohrozené v dôsledku týchto
potenciálnych zdrojov emisií. S cieľom 
znížiť tieto nepriame zmeny využívania
pôdy a zaberanie pôdy je vhodné 
rozlišovať medzi energetickými plodinami 
pestovanými na pôde (olejniny, obilniny, 
plodiny na výrobu cukru a iné plodiny 
obsahujúce škrob) na jednej strane, a
inými ako pôdnymi biopalivami na strane 
druhej. Okrem toho zvýšená miera 
využívania biopalív vyrobených 
z potravinových plodín prispieva 
k nestálosti cien potravín a môže mať 
výrazné nepriaznivé sociálne dôsledky pre 
živobytie a schopnosť uplatňovať ľudské 
práva vrátane práva na potraviny alebo 
na prístup k pôde v prípade miestnych 
spoločenstiev žijúcich v chudobe 
v krajinách mimo Únie. S cieľom znížiť
tieto emisie a tento nepriaznivý sociálny 
vplyv je vhodné sústrediť sa najmä na 
znižovanie predpokladaného využívania 
biopalív pestovaných na pôde.

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Nepriame účinky zmeny využívania 
pôdy majú okrem ekologického 
charakteru aj sociálny charakter, čo 
predstavuje dodatočný tlak na využívanie 
pôdy, najmä v rozvojových krajinách, s 
nepriaznivým vplyvom na potravinovú 
bezpečnosť miestnych obyvateľov, najmä 
žien.

Pozmeňujúci návrh 6

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 

(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 nulovým 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 spĺňajúce kritériá 
udržateľnosti, ktoré nekonkurujú 
potravinám, pokiaľ ide o pôdu, vodu či 
iné zdroje, a ktoré nemajú žiadne 
odhadnuté vplyvy na nepriamu zmenu 
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po roku 2020. využívania pôdy a majú vysoké celkové 
úspory emisií skleníkových plynov ako 
súčasť politického rámca obnoviteľných 
energií po roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 7

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 
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.

S cieľom zabezpečiť dlhodobú 
konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví založených na biopalivách 
a 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, by sa mali
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, využívajú 
odpadové materiály výhradne na 
energetické účely v súlade s odpadovou 
hierarchiou podľa článku 4 smernice 
2008/98/ES, nepredstavujú konkurenciu z 
hľadiska využívania pôdy a vody a 
neznižujú organickú hmotu s 
nepriaznivým environmentálnym vplyvom 
na miestny ekosystém.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7 a) Využívanie zdrojov biomasy zahŕňa
značné príležitostné náklady spojené
s ubúdaním alebo stratou ekosystémových 
služieb. Členské štáty by sa mali zdržať
poskytovania dotácií na energetické 
využívanie východiskových surovín alebo
zavádzania povinnosti ich energetického 
využívania tam, kde by odklon od
existujúceho spôsobu ich využívania mal
nepriaznivý vplyv na pozemkové práva, 
potravinové práva, biodiverzitu, pôdu
alebo celkovú uhlíkovú bilanciu. Je tiež 
potrebné prijať politiky na zabezpečenie
postupného zavádzania využívania 
biomasy s ochrannými opatreniami, ktoré
zabezpečia, aby sa zdroje využívali s
vysokou spoločenskou pridanou hodnotou
namiesto ich energetického využívania s 
nízkou úžitkovou hodnotou.

Pozmeňujúci návrh 9

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 

(9) S cieľom minimalizovať nepriaznivý 
vplyv na pozemkové práva a pozemkové 
špekulácie, potravinové práva a ceny 
potravinárskych komodít, biodiverzitu, 
pôdu a celkové vplyvy nepriamej zmeny 
využívania pôdy v období do roku 2020 je 
vhodné obmedziť množstvo biopalív 
a biokvapalín získavaných 
z potravinárskych a iných energetických
plodín uvedených v časti A prílohy VIII 
k smernici 2009/28/ES a časti A prílohy 
V k smernici 98/70/ES. 



AD\941111SK.doc 11/26 PE510.683v02-00

SK

započítať do cieľov smernice 2009/28/ES, 
obmedziť na podiel týchto biopalív a 
biokvapalín spotrebovaných v roku 2011.

Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Je nevyhnutné zohľadniť ťažkosti 
pri dosahovaní významných znížení emisií 
skleníkových plynov s pomocou biopalív, 
ktoré sú väčšie, než sa očakávalo, ako aj 
znepokojujúce dôkazy, že rozširovanie 
výroby biopalív poškodzuje potravinovú 
bezpečnosť a práva zraniteľných ľudí 
v rozvojových krajinách na využívanie 
pôdy. Uplatniteľnosť cieľa 10 % energie 
z obnoviteľných zdrojov podľa smernice 
2009/28/ES by preto mala závisieť od 
toho, či je možné dosiahnuť podstatné 
zníženia emisií skleníkových plynov, a či 
je možné zabrániť nepriaznivým vplyvom 
na potravinovú bezpečnosť a práva na 
využívanie pôdy. 

Odôvodnenie

10 % cieľ by sa nemal prísne dodržiavať, ak účinne neprispieva ku zníženiu emisií 
skleníkových plynov. Nemal by mať ani prednosť pred potravinovou bezpečnosťou 
a dodržiavaním práv zraniteľných ľudí na využívanie pôdy.

Pozmeňujúci návrh 11

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

(11) Aby sa zaistilo skutočné splnenie 
cieľov Únie v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov a biopalív a aby tieto 
ciele boli zmysluplné, mali by sa pri 
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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.

výpočte zníženia množstva emisií 
skleníkových plynov vyžadovaného podľa 
kritérií udržateľnosti stanovených 
v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES 
zohľadňovať emisie vyplývajúce z 
nepriamej zmeny využívania pôdy. Je tiež 
potrebné započítať emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy do 
cieľa podľa článku 7a ods. 2 smernice 
98/70/ES, aby sa tak poskytli stimuly na 
výrobu biopalív s menším vplyvom 
nepriamej zmeny využívania pôdy.
Biopalivám vyrábaným z východiskových 
surovín, ktoré nevedú k ďalšiemu dopytu 
po pôde, napr. biopalivám z odpadových 
a zvyškových východiskových surovín, by 
sa mal prideliť nulový emisný faktor za
predpokladu, že spĺňajú príslušné kritériá
udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) V Únii a v tretích krajinách by sa 
mali zaviesť osobitné opatrenia na 
ochranu pôdy, ktoré zabránia tomu, aby 
využívanie pôdy na pestovanie 
východiskových surovín biopalív viedlo 
k vysídľovaniu miestnych spoločenstiev 
alebo domorodého obyvateľstva. Na tento 
účel možno považovať za udržateľné iba 
tie biopalivá a biokvapaliny, ktorých 
výroba nezasahuje do práv miestnych 
spoločenstiev alebo domorodého 
obyvateľstva.

Odôvodnenie

K dispozícii je dostatok dôkazov o nepriaznivých sociálnych vplyvoch biopalív vo vzťahu 
k pozemkovým a potravinovým právam, a to najmä k pozemkovým a potravinovým právam 
žien v rozvojových krajinách. Vysídľovaniu miestnych spoločenstiev a domorodého 
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obyvateľstva za účelom vzniku plantáží biopalív sa musí zabrániť.

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15) Keďže ciele tejto smernice, a to 
zabezpečenie jednotného trhu palív pre 
cestnú dopravu a necestné pojazdné stroje 
a zabezpečenie dodržiavania minimálnych 
úrovní ochrany životného prostredia pred 
následkami používania tohto paliva, nie je 
možné uspokojivo dosiahnuť na úrovni 
jednotlivých členských štátov, ale možno 
ich lepšie dosiahnuť na úrovni Únie, Únia 
môže prijať opatrenia v súlade so zásadou 
subsidiarity ustanovenou v článku 5 
Zmluvy o fungovaní Európskej únie. 
V súlade so zásadou proporcionality 
ustanovenou v uvedenom článku táto 
smernica neprekračuje rámec nevyhnutný 
na dosiahnutie týchto cieľov.

(15) Ciele tejto smernice by mali
zabezpečiť jednotný trh palív pre odvetvie
dopravy a dodržiavanie minimálnych 
úrovní ochrany životného prostredia pred 
následkami používania tohto paliva, ako aj
zabrániť nepriaznivému vplyvu na
potravinovú bezpečnosť a práva na
využívanie pôdy v súvislosti s výrobou
a využívaním takéhoto paliva. Tieto ciele
nie je možné uspokojivo dosiahnuť na 
úrovni jednotlivých členských štátov, ale 
možno ich lepšie dosiahnuť na úrovni 
Únie, a preto Únia môže prijať opatrenia 
v súlade so zásadou subsidiarity 
ustanovenou v článku 5 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie. V súlade so 
zásadou proporcionality ustanovenou v 
uvedenom článku táto smernica 
neprekračuje rámec nevyhnutný na 
dosiahnutie týchto cieľov.

Odôvodnenie

Opis cieľov by sa mal upraviť, aby sa zohľadnili pozmeňujúce návrhy k smernici.

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Verejné stimuly pre biopalivá vedú 
k značnému dodatočnému dopytu na
komoditných trhoch, a preto výrazne 
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vplývajú na ceny, a to na medzinárodných 
trhoch, ako aj na domácich trhoch krajín, 
ktoré sú čistými dovozcami potravín.
Vzbudzuje to vážne obavy, najmä pokiaľ 
ide o situáciu chudobných ľudí, ktorí
minú značnú časť príjmu ich domácností
na potraviny. Politika EÚ v oblasti 
biopalív údajne podporuje veľké
priemyselné modely poľnohospodárskej
produkcie, ktoré zjavne prinášajú len
obmedzený prospech pre miestne 
obyvateľstvo.

Pozmeňujúci návrh 15

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) V odseku 2 sa za písmeno c) vkladá 
tento pododsek:
„Členské štáty zabezpečia, aby maximálny 
podiel biopalív vyrábaných z obilnín 
a iných plodín bohatých na škrob, plodín 
na výrobu cukru a olejnín alebo 
špeciálnych energetických plodín na účely 
dosiahnutia cieľa uvedeného v prvom 
pododseku nebol v roku 2020 väčší než 
množstvo energie zodpovedajúce 5 % 
(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave.“

Pozmeňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno ba (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7b – odsek 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Vkladá sa tento odsek: 
„5a. Biopalivá a biokvapaliny, ktoré sa 
zohľadňujú na účely odseku 1, sa nesmú 
vyrábať na pôde v Únii alebo v tretích 
krajinách, ak boli napadnuté alebo 
porušené zákonné práva alebo spoločné 
práva na pôdu, alebo ak nebol udelený 
príslušný dobrovoľný, predchádzajúci 
a informovaný súhlas s účasťou inštitúcií 
zastupujúcich miestne obyvateľstvo.“

Pozmeňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno bb (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7b – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) Vkladá sa tento odsek:
„5b. Biopalivá a biokvapaliny, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1, 
nesmú byť vyrobené z odpadov bez toho, 
aby sa nezávisle overil súlad s odpadovou 
hierarchiou, a to pokiaľ ide 
o predchádzanie vzniku odpadu, prípravu 
na druhotné použitie a recykláciu pred 
zhodnocovaním na energetické účely, ako 
je stanovené v smernici 2008/98/ES.“

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) Odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Na účely článku 7a a článku 7b ods. 2 
sa emisie skleníkových plynov z biopalív 
počas životného cyklu vypočítavajú takto:
a) ak je určená hodnota úspory emisií 
skleníkových plynov v rámci reťazca 
výroby stanovená v časti A alebo B prílohy 
V a ak je hodnota el pre tieto biopalivá 
alebo biokvapaliny vypočítaná v súlade 
s časťou C bodom 7 prílohy V rovná nule 
alebo je menšia než nula a odhadnuté 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy sú rovné nule v súlade 
s časťou B prílohy V, použije sa určená 
hodnota;
b) použitím skutočnej hodnoty vypočítanej 
v súlade s metodikou stanovenou v časti C 
prílohy IV a pridaním odhadov emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy stanovených v prílohe V;
c) použitím hodnoty vypočítanej ako súčet 
faktorov vzorca uvedeného v časti C bode 
1 prílohy IV, pričom pri niektorých 
faktoroch možno použiť podrobné určené 
hodnoty z časti D alebo E prílohy IV a pri 
všetkých ostatných faktoroch skutočné 
hodnoty vypočítané v súlade s metodikou 
stanovenou v časti C prílohy IV po 
pripočítaní odhadu emisií vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
stanovených v prílohe V.“

Odôvodnenie

Úprava metódy výpočtu zohľadňuje odhady emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy v súlade s novonavrhovanou prílohou V k smernici o kvalite paliva.

Pozmeňujúci návrh 19

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

 „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).“

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

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) prvý pododsek sa mení takto:
„Každý členský štát zabezpečuje, aby 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
energie vo všetkých formách dopravy 
predstavoval v roku 2020 aspoň 10 % 
konečnej energetickej spotreby v doprave 
v danom členskom štáte, a zároveň sa 
vyhýba zdrojom, ktoré nezaisťujú značné 
úspory skleníkových plynov, a aj 
nepriaznivému vplyvu na potravinovú 
bezpečnosť a práva na využívanie pôdy 
zraniteľných ľudí v rozvojových 
krajinách.“

Odôvodnenie

Implementuje sa to, čo sa uvádza vo viacerých predchádzajúcich PN, najmä v PN 6.

Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„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) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných 
z potravinových plodín a špeciálnych 
energetických plodín v roku 2020 väčší 
než 5 % (odhadovaný podiel na konci roku 
2011) konečnej spotreby energie v doprave

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) 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 prílohe IX sa 
považujú za štvornásobok ich 
energetického obsahu po predchádzajúcom 
vedeckom posúdení ich environmentálnej 
a sociálnej udržateľnosti;

Odôvodnenie

Východiskové suroviny uvedené v prílohe IX by sa mali považovať za dvojnásobok ich 
energetického obsahu.

Pozmeňujúci návrh 23

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

tak, aby boli považované za odpad, 
nepatria do kategórií i) až iii). Členské 
štáty zabezpečia, aby dotknuté suroviny 
alebo biopalivá v prípade zistenia podvodu 
neboli započítané do cieľa uvedeného 
v článku 3 ods. 4 a aby sa prijali príslušné 
opatrenia na zabránenie ďalšiemu 
podvodnému konaniu.

Odôvodnenie

Biopalivá alebo východiskové suroviny, ktoré sú zámerne upravené tak, aby ťažili z tejto 
smernice, by mali byť definitívne vylúčené z rozsahu pôsobnosti smernice o energii 
z obnoviteľných zdrojov, ako aj smernice o kvalite paliva.

Pozmeňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 1 – tretí pododsek (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) na konci odseku 1 sa dopĺňa tento 
pododsek:
„Energia z biopalív a biokvapalín 
vyrobených z obilnín a iných plodín 
bohatých na škrob, plodín na výrobu 
cukru a olejnín alebo špeciálnych 
energetických plodín, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené 
v písmenách a), b) a c) nesmie byť v roku 
2020 väčšia než 5 % (odhadovaný podiel 
na konci roku 2011) konečnej spotreby 
energie v doprave.“

Pozmeňujúci návrh 25

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 5a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1 
písm. a), b) a c), nesmú byť vyrobené z 
odpadov bez toho, aby sa nezávisle overil 
súlad s odpadovou hierarchiou, a to 
pokiaľ ide o predchádzanie vzniku 
odpadu, prípravu na druhotné použitie a 
recykláciu pred zhodnocovaním na 
energetické účely, ako je stanovené v 
smernici 2008/98/ES.“

Odôvodnenie

Odpady by mali podliehať odpadovej hierarchii podľa článku 4 rámcovej smernice 
o odpadoch, v ktorom sa požaduje, aby zhodnocovaniu odpadov na energetické účely (tzn. 
biopalivá a biokvapaliny) predchádzala prevencia vzniku odpadu, príprava na druhotné 
použitie a recyklácia. Okrem toho by sa malo vyžadovať nezávislé overenie dodržiavania tejto 
hierarchie.

Pozmeňujúci návrh 26

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno bb (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek: 
„5b. Biopalivá a biokvapaliny 
posudzované na účely odseku 1 písm. a), 
b) a c) sa nesmú vyrábať zo surovín 
získaných z pôdy v Únii alebo v tretích 
krajinách, ak boli napadnuté alebo 
porušené zákonné práva alebo spoločné 
práva na pôdu alebo ak nebol udelený 
príslušný dobrovoľný, predchádzajúci 
a informovaný súhlas s účasťou 
príslušných zastupiteľských inštitúcií 
a s konzultáciami s dotknutými 
spoločenstvami.“
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Odôvodnenie

Vzhľadom na vplyv smernice EÚ o obnoviteľných zdrojoch energie na práva na využívanie 
pôdy najmä v krajinách mimo EÚ je dôležité zabezpečiť, aby výroba biopalív pre európsky trh 
nespôsobila ich porušovanie.

Pozmeňujúci návrh 27

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

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 
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.“

Komisia rozhodne, 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 5a a že 
žiadne suroviny neboli zámerne upravené 
tak, aby sa na ne vzťahoval článok 3 
ods. 4 písm. e) body i) až iii). Komisia 
môže rozhodnúť, že tieto systémy budú 
obsahovať presné údaje týkajúce sa 
informácií o opatreniach prijatých na 
ochranu oblastí, ktoré zabezpečujú 
základné ekosystémové služby v kritických 
situáciách (ako je ochrana povodia 
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.“
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Pozmeňujúci návrh 28

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín sa na účely článku 17 ods. 2 
vypočíta takto:
a) ak je určená hodnota úspory emisií 
skleníkových plynov v rámci reťazca 
výroby stanovená v časti A alebo B prílohy 
V a ak je hodnota el pre tieto biopalivá 
alebo biokvapaliny vypočítaná v súlade s 
prílohou V časť C bod 7 rovná nule alebo 
je menšia než nula a odhadované emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy sú v súlade s časťou B prílohy VIII 
nulové, použije sa určená hodnota;
b) použitím skutočnej hodnoty vypočítanej 
v súlade s metodikou uvedenou v časti C 
prílohy V s pripočítaním odhadov emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy uvedených v prílohe 
VIII;
c) použitím hodnoty vypočítanej ako súčet 
faktorov vzorca uvedeného v časti C bode 
1 prílohy V, pričom pri niektorých 
faktoroch možno použiť podrobné určené 
hodnoty z časti D alebo E prílohy V a pri 
všetkých ostatných faktoroch skutočné 
hodnoty vypočítané v súlade s metodikou 
stanovenou v časti C prílohy V po 
pripočítaní odhadu emisií vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
stanovených v prílohe VIII.“
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Pozmeňujúci návrh 29

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
Smernica 98/70/ES
Príloha V – časť A – dodatočný riadok v tabuľke (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v tabuľke v časti A sa dopĺňa ďalší 
riadok. Odhadnuté emisie 
z východiskových surovín biopalív 
a biokvapalín vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy:
Skupina východiskových surovín: 
Nepotravinové energetické plodiny
Odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
(gCO2eq/MJ): 15

Odôvodnenie

Nepotravinové energetické plodiny môžu prispieť k nepriamej zmene využívania pôdy, ak sa 
pestujú na pôde, ktorá sa používala na výrobu potravín. V posúdení vplyvu (str. 26) sa pre 
tieto ďalšie východiskové suroviny pestované na pôde uvádzajú priemerné odhadnuté emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy vo výške 15 gCO2/MJ.

Pozmeňujúci návrh 30

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 2
Smernica 98/70/ES
Príloha V – časť B – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 

b) východiskové suroviny, ktorých výroba
sa neuskutočnila na obrábanej pôde, pôde 
pre trvácne plodiny alebo pôde 
ktorejkoľvek inej kategórie pôdnej 
pokrývky podľa IPCC (lesnej pôde, 
trávnatom poraste, mokradiach)
využívanej na výrobu potravín, 
udržiavanej alebo neudržiavanej, ako 
napr. systémy patriace do 
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prílohy IV, časti C, bodu 7.“ poľnohospodárstva alebo lesopastierstva.

Odôvodnenie

Pokým existuje dobrý dôvod na pridelenie faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy na 
východiskové suroviny, ktorých výroba zahŕňa priame zmeny využívania pôdy, je potrebné 
upozorniť na skutočnosť, že priame a nepriame zmeny využívania pôdy sa nie vždy vzájomne 
vylučujú. Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh 31

Návrh smernice
Príloha 2 – bod 2
Smernica 2009/28/ES
Príloha VIII – časť A – dodatočný riadok v tabuľke (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

v tabuľke v časti A sa dopĺňa ďalší 
riadok. Odhadnuté emisie 
z východiskových surovín biopalív 
a biokvapalín vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy:
Skupina východiskových surovín: 
Nepotravinové energetické plodiny
Odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
(gCO2eq/MJ) 15

Odôvodnenie

Nepotravinové energetické plodiny môžu prispieť k nepriamej zmene využívania pôdy, ak sa 
pestujú na pôde, ktorá sa používala na výrobu potravín. V posúdení vplyvu (str. 26) sa pre 
tieto ďalšie východiskové suroviny pestované na pôde uvádzajú priemerné odhadnuté emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy vo výške 15 gCO2/MJ.

Pozmeňujúci návrh 32

Návrh smernice
Príloha 2 – bod 2
Smernica 2009/28/ES
Príloha VIII – časť B – písmeno b (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy V, časti C, bodu 7.

b) východiskové suroviny, ktorých výroba
sa neuskutočnila na obrábanej pôde, pôde 
pre trvácne plodiny alebo pôde 
ktorejkoľvek inej kategórie pôdnej 
pokrývky podľa IPCC (lesnej pôde, 
trávnatom poraste, mokradiach)
využívanej na výrobu potravín, 
udržiavanej alebo neudržiavanej, ako 
napr. systémy patriace do 
poľnohospodárstva alebo lesopastierstva.

Odôvodnenie

Pokým existuje dobrý dôvod na pridelenie faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy na 
východiskové suroviny, ktorých výroba zahŕňa priame zmeny využívania pôdy, je potrebné 
upozorniť na skutočnosť, že priame a nepriame zmeny využívania pôdy sa nie vždy vzájomne 
vylučujú.
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