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Pozmeňujúci návrh 78
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov energie 
vo všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú. 

(1) Vzhľadom na nepriaznivý vplyv na 
klímu spojený s biopalivami, ktoré 
konkurujú poľnohospodárskej pôde, by sa 
povinnosť uvedená v článku 3 ods. 4 
smernice 2009/28/ES o podpore 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov energie a o zmene a doplnení 
a následnom zrušení smerníc 2001/777/ES 
a 2003/30/ES mala nahradiť požiadavkou, 
aby členské štáty zabezpečili, aby podiel 
energie z moderných zdrojov energie pre 
dopravu vo všetkých formách dopravy 
tvoril v roku 2020 najmenej 3 % ich
konečnej spotreby energie. Prímesi 
moderných biopalív a obnoviteľnej 
energie nebiologického pôvodu sú jednou 
z metód, ktorú majú členské štáty 
k dispozícii na splnenie tohto cieľa, 
a očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene 
a doplnení a následnom zrušení smerníc 
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2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou 
z metód, ktorú majú členské štáty 
k dispozícii na splnenie tohto cieľa, 
a dosiaľ k tomu najviac prispievajú.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 80
Sophie Auconie

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene 
a doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou 
z metód, ktorú majú členské štáty 
k dispozícii na splnenie tohto cieľa, 
a očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú. So zreteľom na nové zistenia 
o pomere medzi kvalitou a cenou biopalív 
je však vhodné znížiť rozsah ich rozvoja,
a teda podiel energie vyrobenej 
z obnoviteľných zdrojov, ktorá sa má do 
roku 2020 začleniť do energetickej zmesi. 
Bude vecou Komisie, aby posúdila 
potrebu naplánovania doplnkových 
opatrení umožňujúcich dosiahnuť cieľ 
20 % energie pochádzajúcej 
z obnoviteľných zdrojov v rámci celkovej 
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spotreby energie v EÚ.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 81
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene 
a doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou 
z metód, ktorú majú členské štáty 
k dispozícii na splnenie tohto cieľa, 
a očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú. Odhaduje sa, že európsky trh 
s palivami bude ďalej veľmi závislý od 
dostupnosti naftových palív, čo je kľúčová 
charakteristika európskeho trhu. 
S cieľom vyriešiť túto silnú závislosť by 
sa mala podporovať intenzívnejšia výroba 
moderných biopalív v rámci Európskej 
únie.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska politika v oblasti podpory začleňovania biopalív musí vo svojich cieľoch 
zohľadňovať osobitosti európskeho trhu s palivami, ktorý má veľmi vysokú úroveň dopytu po 
naftových palivách. Rafinérie sa s ťažkosťami snažia pokryť zvyšovanie dopytu po nafte 
a európska ponuka je štrukturálne nedostatočná. Moderné bionafty sú tak riešením na 
zníženie dovozu a posilnenie bezpečnosti dodávok v Európskej únii.
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Pozmeňujúci návrh 82
Britta Reimers

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie
z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene 
a doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou 
z metód, ktorú majú členské štáty 
k dispozícii na splnenie tohto cieľa, 
a očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú. Celosvetový dopyt po 
poľnohospodárskych komoditách rastie 
a očakáva sa, že nestálosť trhu sa 
v budúcnosti zvýši.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Christa Klaß

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1a) V záujme dosiahnutia ďalších úspor 
skleníkových plynov by sa malo 
zintenzívniť aj využívanie biopalív 
v leteckej doprave.

Or. de
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Pozmeňujúci návrh 84
Elisabetta Gardini

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. 
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.

(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. 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. Cieľ smernice 
2009/28/ES o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov energie 
spočívajúci v zabezpečení toho, aby bol 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
energie vo všetkých formách dopravy 
v roku 2020 prinajmenšom 10 % ich 
konečnej spotreby energie, by mal byť 
v súlade s článkom 7a ods. 2 smernice 
98/70/ES, aby sa zabránilo akémukoľvek 
narušeniu trhu. Prímesi biopalív sú jednou 
z metód, ktoré majú dodávatelia fosílnych 
palív k dispozícii na zníženie intenzity 
skleníkových plynov z dodávaných 
fosílnych palív.

Or. en

Odôvodnenie

EÚ musí zintenzívniť svoje úsilie o vytvorenie koherentnej budúcej energetickej politiky, 
v ktorej zvyšovanie energetickej bezpečnosti a európskej konkurencieschopnosti sprevádza 
jasná klimatická politika, ktorá znižuje emisie skleníkových plynov a zvyšuje kvalitu ovzdušia 
v Európe. Ciele v oblasti biopalív, ktoré sa riešia v smernici o obnoviteľných zdrojoch 
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energie, ako aj v smernici o kvalite palív, by mali byť konzistentné a harmonizované, aby sa 
zabránilo akémukoľvek narušeniu trhu.

Pozmeňujúci návrh 85
Bas Eickhout, Sabine Wils

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. 
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.

(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[1], 
sa dodávatelia palív žiadajú, aby do 
31. 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. Zmesi biopalív 
s nulovými alebo nízkymi emisiami 
skleníkových plynov a iných palív 
získavaných z nutne vznikajúceho 
odpadového plynu pomocou zachytávania
uhlíka a jeho využívania na dopravné 
účely patria medzi metódy, ktoré majú 
dodávatelia fosílnych palív k dispozícii na 
zníženie intenzity skleníkových plynov 
z dodávaných fosílnych palív. V záujme 
zabezpečenia investičnej bezpečnosti pre 
tieto moderné dopravné palivá by sa mal 
cieľ na rok 2020 doplniť o záväzný ročný 
plán vedúci ku zníženiu emisií 
skleníkových plynov z palív používaných 
v Únii do roku 2025 o 10 %.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

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 kritériá zahŕňajú 
požiadavky v oblasti ochrany pôdy bohatej 
na biodiverzitu a pôdy s vysokými 
zásobami uhlíka. Tieto kritéria zahŕňajú 
tiež 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.

Or. en

Odôvodnenie

Už existujú kritériá na zaistenie toho, aby politika EÚ v oblasti biopalív nemala nepriaznivý 
vplyv na ekosystémy bohaté na uhlík a biodiverzitu. Prebieha tiež proces tvorby kritérií 
uplatňovaných na pevnú biomasu. S cieľom zabezpečiť právnu istotu a konzistentnosť, 
a keďže k východiskovým surovinám by sa malo pristupovať rovnako, bez ohľadu na ich 
konečné použitie, by sa mali súčasné kritériá v oblasti udržateľnosti považovať za dostatočné.

Pozmeňujúci návrh 87
Bas Eickhout, Sabine Wils, Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) V článku 17 smernice 2009/28/ES sa (3) V článku 17 smernice 2009/28/ES sa 
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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.

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 dopĺňať 
ochranné prvky na zaistenie kaskády 
využívania a dodržiavania hierarchie 
odpadu.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré súčasné spôsoby využívania východiskových surovín moderných biopalív vedú 
k tomu, že uhlík, ktorý tieto suroviny obsahujú, ostáva v životnom prostredí ako pevná zložka, 
alebo, v prípade odklonu, zvyšujú dopyt po fosílnych alebo rastlinných olejoch. Na zaistenie 
toho, aby odklon zo súčasného spôsobu využívania neviedol k negatívnej celkovej uhlíkovej 
rovnováhe, sú potrebné ochranné prvky. Rozšírenie využívania lignocelulózového materiálu si 
vyžaduje ochranné prvky chrániace pred presunom súčasných používateľov ku kvalitnejšiemu 
drevu, s jeho následným odklonom od iných priemyselných odvetví alebo tlakom na 
neudržateľné zvýšenie ťažby.

Pozmeňujúci návrh 88
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Hoci smernica 98/70/ES a smernica 
2009/28/ES používajú pojmy „biopalivá 
a biokvapaliny“, ich ustanovenia vrátane 
príslušnej úpravy kritérií udržateľnosti sa 
uplatňujú na všetky obnoviteľné palivá, 
ako sú vymedzené v týchto smerniciach.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 89
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta 
Thomsen

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) V záujme zabezpečenia istoty pre 
investície sa v smerniciach 2009/28/ES 
a 98/70/ES zaviedlo pravidlo, že by sa mal 
zohľadňovať vplyv nepriamej zmeny 
využívania pôdy na emisie skleníkových 
plynov a že by sa mali prijať potrebné 
opatrenia na riešenie tohto vplyvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Podpora výroby biopalív založená na 
stimuloch viedla nielen ku zvýšeniu 
výroby biopalív v Európskej únii, ale aj 
k rozšíreniu výroby biopalív v tretích 
krajinách. Hoci sa údaje týkajúce sa 
presného množstva pôdy, ktorá bola 
v tretích krajinách využívaná a ktorá sa 
začala používať na výrobu biopalív, líšia, 
niektoré správy zistili, že medzi rokmi 
2009 a 2013 využívali len v Afrike 
európske spoločnosti 6 miliónov hektárov 
pôdy na výrobu biopalív. V oznámení 
z apríla 2013 osobitný spravodajca OSN 
pre právo na jedlo zdôraznil negatívny 
vplyv politiky EÚ v oblasti biopalív, 
pokiaľ ide o právo na jedlo, pôdu a vodu. 
V záujme boja proti týmto negatívnym 
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dôsledkom by Komisia mala navrhnúť 
zmenu a posilnenie kritérií udržateľnosti 
uvedených v článku 17 smernice 
2009/98/ES a článku 7b smernice 
98/70/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Erik Bánki

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 využívania 
pôdy, ak sa súčasné biopalivá produkujú 
väčšinou z plodín pestovaných na 
existujúcej poľnohospodárskej pôde.

(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. 
V prvom prípade môže nadbytočný odbyt
na trhu vytvorený výrobcami biopalív 
viesť k vyšším výnosom, ako to uznáva 
správa inštitútu IFPRI1 a Komisiou 
predložené posúdenie vplyvu2. Biopalivá 
vyrobené z biomasy, ktorá je výsledkom 
vyšších výnosov, si nevyžadujú ďalšiu 
pôdu, a preto nemajú dôsledky v oblasti 
nepriamej zmeny využívania pôdy. Druhý 
prípad predstavuje nepriamu zmenu 
využívania pôdy, a keď zahŕňa premenu 
pôdy s vysokým obsahom uhlíka, môže 
viesť k značným emisiám skleníkových 
plynov. 

________________________
1 International Food Policy Reseach 
Institute: Assessing the Land Use Change 
Consequences of European Biofuel 
Policies. Záverečná správa, október 2011.
2 Európska komisia: Posúdenie vplyvu –
Sprievodný dokument k návrhu smernice
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Európskeho parlamentu a Rady, ktorou 
sa mení smernica 98/70/ES a smernica 
2009/28/ES. SWD(2012) 343 v konečnom 
znení.

Or. en

Odôvodnenie

Nadmerný dopyt na trhu spôsobený výrobcami biopalív podnecuje výrobcov k tomu, aby 
zvyšovali svoje výnosy. V EÚ aj v rozvojovom svete je mnoho regiónov s výrazným 
potenciálom v oblasti zvyšovania výnosov. Napríklad v mnohých nových členských štátoch sú 
súčasné výnosy orných plodín výrazne nižšie, než boli dokonca pred desaťročím, a omnoho 
nižšie než v susedných starých členských štátoch, ktoré majú podobné podmienky z hľadiska 
klímy, pôdy atď.

Pozmeňujúci návrh 92
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 využívania 
pôdy, ak sa súčasné biopalivá produkujú 
väčšinou z plodín pestovaných na 
existujúcej poľnohospodárskej pôde.

(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. 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 93
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 využívania pôdy, 
ak sa súčasné biopalivá produkujú 
väčšinou z plodín pestovaných na 
existujúcej poľnohospodárskej pôde.

(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, ktorá môže viesť ku 
strate biodiverzity, nedostatku vody alebo 
erózii pôdy, znečisteniu vody a pôdy 
a strate kriticky dôležitých 
ekosystémových služieb, 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, ako aj ku strate biodiverzity. 
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 94
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy s 

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy 
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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 využívania pôdy, 
ak sa súčasné biopalivá produkujú 
väčšinou z plodín pestovaných na 
existujúcej poľnohospodárskej pôde.

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 využívania pôdy, 
ak sa súčasné biopalivá produkujú 
väčšinou z plodín pestovaných na 
existujúcej lesnej alebo poľnohospodárskej 
pôde.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 95
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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 využívania pôdy, 
ak sa súčasné biopalivá produkujú 
väčšinou z plodín pestovaných na 

(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 využívania pôdy, 
ak sa súčasné biopalivá produkujú 
väčšinou z plodín pestovaných na 
existujúcej poľnohospodárskej pôde. 
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existujúcej poľnohospodárskej pôde. V prípade porovnania za životný cyklus 
plodiny majú cukrové a škrobové plodiny 
omnoho nižšie hodnoty emisií než 
olejniny. V záujme čo najúčinnejšieho 
dosiahnutia prínosov pre životné 
prostredie je nutné klásť dôraz na 
obmedzenie biopalív a výroby, ktorá má 
najnepriaznivejšie environmentálne
dôsledky. Preto je dôležité predovšetkým 
prijať opatrenia proti olejninám.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 96
Riikka Pakarinen, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent Johansson, Petri 
Sarvamaa, Anneli Jäätteenmäki

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 využívania pôdy, 
ak sa súčasné biopalivá produkujú 
väčšinou z plodín pestovaných na 
existujúcej poľnohospodárskej pôde.

(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 využívania pôdy, 
ak sa súčasné biopalivá produkujú 
väčšinou z plodín pestovaných na 
existujúcej poľnohospodárskej pôde.
Zámerom tejto smernice by malo byť 
riešenie týchto problémov a presadzovanie 
využívania nepotravinových 
východiskových surovín ako 
východiskových surovín pre biopalivá.
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Pozmeňujúci návrh 97
Erik Bánki

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.

Or. en

Odôvodnenie

Biomasa získaná z vyšších výnosov plodín a iné typy biomasy, ktoré nespôsobujú nepriamu 
zmenu využívania pôdy, by sa mali certifikovať v rámci vnútroštátnych systémov členských 
štátov a mali by sa na trh uvádzať ako biomasa nespôsobujúca nepriamu zmenu využívania 
pôdy. Keďže výsledné biopalivo bude mať nulové dôsledky v oblasti nepriamej zmeny 
využívania pôdy, tento prístup namiesto zmierňovania rieši obavy z nepriamej zmeny 
využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 98
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Článok 19 ods. 6 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 6 smernice 
98/70/ES vyžadujú zohľadnenie vplyvu 
nepriamych zmien využívania pôdy na 
emisie skleníkových plynov a prijatie 
primeraných krokov na riešenie tohto 
vplyvu, a to pri súčasnom prijatí 
potrebných opatrení na zabezpečenie 
istoty pre investície a ochrany už 
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uskutočnených investícií.

Or. en

Odôvodnenie

Politika EÚ by mala byť konzistentná.

Pozmeňujúci návrh 99
Esther de Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Keď trh s potravinami a krmivom 
funguje normálne, mali by sa potravinové 
plodiny používať primárne na výrobu 
potravín a krmív, a to najmä v čase 
nedostatku. Keď sa na trhu vyskytne 
narušenie cien, možno v čase prebytku na 
trhu s potravinami a krmivami dočasne 
stimulovať využívanie potravinových 
plodín na výrobu bioenergie.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 100
Christa Klaß

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. de

Odôvodnenie

Komisia potvrdzuje, že súčasný stav vedeckého poznania v oblasti nepriamej zmeny 
využívania pôdy nie je taký pokročilý, aby sa mohlo použiť na politické účely. Tvrdenia 
o vplyve biopalív sú teda čisto špekulatívne. Doteraz sa dostatočne nezohľadňoval vplyv 
vedľajších produktov v potravinovom dodávateľskom reťazci, možné zvýšenie výnosov plodín 
vo veľkých častiach východnej Európy a pôda, ktorá je v EÚ k dispozícii na obrábanie.

Pozmeňujúci návrh 101
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Jarosław Kalinowski, Tadeusz Cymański, 
Andrzej Grzyb

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 

vypúšťa sa
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tieto emisie znížili, je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Anja Weisgerber

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

Or. de

Odôvodnenie

Komisia uznáva, že ešte neexistujú dostatočné vedecké dôkazy o zmene využívania pôdy a jej 
nepriamych dôsledkoch. Špekulovať o vplyve biopalív je preto predčasné.

Pozmeňujúci návrh 103
Erik Bánki
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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

Or. en

Odôvodnenie

Komisia uznáva, že vedecké poznatky v oblasti zmeny využívania pôdy a jej nepriamych 
dôsledkov ešte nie sú dostatočne vyspelé na to, aby ich bolo možné použiť na účely politiky, 
keďže neexistuje konsenzus o kvantifikácii nepriamej zmeny využívania pôdy. Dostatočne sa 
nezvažuje vplyv vedľajších produktov v potravinovom reťazci, ani potenciálne zvýšenie 
výnosov vo veľkých častiach nových členských štátov. Dôraz na predchádzanie nepriamej 
zmene využívania pôdy je lepší z hľadiska výsledkov, stabilnejší z hľadiska zavádzania a lepší 
pre životné prostredie než predčasný dôraz na kvantifikáciu nepriamych dôsledkov využívania 
pôdy.

Pozmeňujúci návrh 104
Britta Reimers

Návrh smernice
Odôvodnenie 5
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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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Julie Girling

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, 

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív
existuje možné riziko, že emisie 
skleníkových plynov spojené s nepriamou 
zmenou využívania pôdy vyplývajúce zo 
smerníc 2009/28/ES a 98/70/ES 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 
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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.

pochádzať z plodín pestovaných na pôde, 
ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie 
trhov s potravinami a krmivami. Na 
zníženie týchto emisií je vhodné, aby 
Komisia po konzultácii s relevantnými 
zainteresovanými subjektmi a členskými 
štátmi uskutočnila ďalší výskum vplyvu 
rôznych skupín plodín na priamu aj 
nepriamu zmenu využívania pôdy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 106
Pilar Ayuso

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.

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív 
existuje riziko, 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. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 107
Horst Schnellhardt
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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.

(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. 

Or. de

Odôvodnenie

Zmeny účinných právnych predpisov by nemali viesť k diskriminácii konkrétnych biopalív. 
Pôvodný cieľ na úrovni 10 % podielu biopalív v roku 2020 by mal byť v plnej miere 
dosiahnuteľný, ak sa použijú všetky biopalivá. Obmedzenie biopalív prvej generácie by 
ohrozilo investície, ktoré sa už uskutočnili, a obmedzilo by inovačnú kapacitu podnikov.

Pozmeňujúci návrh 108
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich 
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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.

z nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív sú 
emisie skleníkových plynov spojené 
s nepriamou zmenou využívania pôdy 
značné a znegujú 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. Okrem 
toho výroba biopalív z potravinových 
plodín prispieva k nestálosti cien potravín. 
Na zníženie týchto emisií a na zmiernenie 
týchto negatívnych vplyvov na bezpečnosť 
potravín je vhodné zaviesť limit na úrovni 
5 % uvedený v článku 3 ods. 4 písm. d), 
ako aj zohľadňovať emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy pri 
výpočte úspor emisií skleníkových plynov 
vyžadovaných v rámci kritérií 
udržateľnosti uvedených v smernici 
2009/28/ES a smernici 98/70/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 109
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

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

ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie 
trhov s potravinami a krmivami. Okrem 
toho zvýšená miera využívania biopalív 
vyrobených z potravinových plodín 
prispieva k nestálosti cien potravín 
a mohla by mať nepriaznivý vplyv na 
celosvetovú potravinovú bezpečnosť. To 
má výrazne 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 za hranicami Únie. 
Na zníženie týchto emisií a týchto 
nepriaznivých sociálnych dôsledkov je 
vhodné zamerať sa predovšetkým na 
zníženie plánovanej miery využívania 
biopalív pestovaných na pôde.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 110
Bas Eickhout

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. 

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
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 znegujú 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. Okrem 
toho je rast spotreby biopalív v členských 
štátoch faktorom kolísavosti cien potravín 
a môže mať následky na celosvetovú 
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olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

potravinovú bezpečnosť. Je teda potrebné 
zohľadniť nepriamu zmenu využívania 
pôdy s cieľom zabezpečiť, aby ciele 
politiky Únie v oblasti obnoviteľných 
energií a zníženia emisií skleníkových 
plynov neboli ohrozené v dôsledku týchto 
potenciálnych zdrojov emisií. Na zníženie 
týchto emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) S 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.

(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. Na 
zníženie týchto emisií je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob. S cieľom 
čeliť tomuto riziku v strednodobom 
a dlhodobom horizonte je vhodné 
podnecovať výskum a vývoj v nových 
odvetviach výroby moderných biopalív, 
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ktoré nekonkurujú potravinovým 
plodinám, ako sú lignocelulózové zvyšky, 
ktoré sú jedným z mála typov biomasy 
s významnými dodávkami v členských 
štátoch.

Or. fr

Odôvodnenie

Rozlišovať medzi rôznymi skupinami plodín nie je samotné cieľom, ale len prostriedkom. 
Preto je vhodné pripomenúť, že tento prostriedok musí v EÚ podnecovať výskum a vývoj 
v oblasti nových technológií, ktoré nekonkurujú potravinovým plodinám. Lignocelulózové 
zvyšky sú najsľubnejším odvetvím pre výskum a vývoj a predstavujú základ biotechnologickej 
inovácie v Európe umožňujúcej výrobu moderných biopalív.

Pozmeňujúci návrh 112
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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.

(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 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. Na zníženie týchto emisií je 
vhodné náležite rozlišovať medzi 
skupinami plodín, napr. olejninami, 
obilninami, cukrami a inými plodinami 
obsahujúcimi škrob. Zo zjavných dôvodov 
potravinovej a energetickej bezpečnosti je 
vhodné podporovať výskum a vývoj 
v odvetviach výroby moderných biopalív, 
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ktoré nekonkurujú potravinovým 
plodinám, ako sú lignocelulózové zvyšky 
a riasy, čo sú dva typy biomasy 
s významnými dodávkami v členských 
štátoch.

Or. fr

Odôvodnenie

Lignocelulózové zvyšky majú významný potenciál v oblasti výskumu a vývoja a predstavujú 
základ biotechnologickej inovácie v Európe umožňujúcej výrobu moderných biopalív. Spolu 
s riasami tvoria inovatívne riešenie, ktoré nekonkuruje priamo s potravinovými plodinami. 
Tieto dve oblasti výskumu by sa preto mali uprednostniť.

Pozmeňujúci návrh 113
Sophie Auconie

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.

(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. Na 
zníženie týchto emisií je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob. Takisto je 
vhodné vytvoriť nové typy moderných 
biopalív bez väzby na potravinové plodiny, 
napríklad vyrábané z lignocelulózových 
zvyškov. 
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 114
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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.

(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. Na 
zníženie týchto emisií je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr.
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob. Okrem 
toho by sa pri rozvoji pestovania plodín na 
biopalivá mala uprednostňovať 
nevyužívaná a menej úrodná pôda.

Or. lt

Pozmeňujúci návrh 115
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Z hľadiska dôsledkov spojených 
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s nepriamou zmenou využívania pôdy je 
súčasná bilancia emisií CO2 v rozpore 
s duchom a zámerom existujúcich 
právnych predpisov, a teda si vyžaduje 
zrušenie všeobecného záväzného cieľa na 
úrovni 10 % stanoveného v článku 3 ods. 
4 smernice 2009/28/ES ako nutnú 
stratégiu na dosiahnutie skutočného 
zníženia emisií skleníkových plynov.

Or. it

(Pozri pozmeňujúce návrhy k článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES.)

Pozmeňujúci návrh 116
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah, Petri Sarvamaa

Návrh smernice
Odôvodnenie 5a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5a) Tento návrh sa zameriava na 
potenciálne nepriaznivé dôsledky výroby 
a využívania biopalív v Európskej únii, 
a pritom zohľadňuje skutočnosť, že 
napríklad iné záležitosti spojené 
s využívaním pôdy sa riešia v iných 
legislatívnych nástrojoch, takisto ako 
záležitosti spojené s vplyvom na klímu, 
ktoré nesúvisia s využívaním pôdy.

Or. en

Odôvodnenie

Dôsledky európskej bioenergetickej politiky sa riešia v existujúcich (napr. LULUCF, 
rozhodnutie o pravidlách započítavania a akčných plánoch pre emisie a absorpcie 
skleníkových plynov vyplývajúce z činností súvisiacich s využívaním pôdy, so zmenami vo 
využívaní pôdy a s lesným hospodárstvom) a budúcich právnych predpisoch (napr. 
o kritériách v oblasti udržateľnosti pre pevnú biomasu), a tento návrh by to nemal zdvojovať 
ani meniť. Iné záležitosti alebo ciele v oblasti vplyvu na klímu, ako napríklad účinnosť, emisie 
spojené s dopravou a distribúciou a podiel elektriny v doprave, nepatria do pôsobnosti tejto 
smernice.
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Pozmeňujúci návrh 117
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

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, zvyškov, rias a baktériami, 
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.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa podporovať výroba moderných biopalív bez dôsledkov v oblasti nepriamej zmeny 
využívania pôdy a bez zasahovania do potravinového reťazca.

Pozmeňujúci návrh 118
Anja Weisgerber
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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 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. Je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu moderných 
biopalív, napríklad z celulózových 
východiskových surovín a rias, keďže aj 
tie majú potenciál zabezpečiť vysoké 
úspory emisií skleníkových plynov 
s nízkym rizikom spôsobenia nepriamej 
zmeny využívania pôdy. Ďalšie stimuly by 
sa mali poskytnúť určením samostatného 
cieľa pre moderné biopalivá v odvetví 
dopravy vo výške aspoň 2 % v smernici 
2009/28/ES. V tejto súvislosti by sa mali 
ako súčasť politického rámca 
obnoviteľných energií po roku 2020
podporovať moderné biopalivá. S cieľom 
zabrániť narušeniu trhu a motivovaniu 
k podvodom by mali moderné biopalivá 
spĺňať rovnaké kritériá udržateľnosti ako 
všetky ostatné biopalivá.

Or. de

Odôvodnenie

Dvojité započítavanie nevedie k očakávanému zvýšeniu výroby a spotreby technologicky 
pokročilých biopalív. Povinný ceľ pre tieto palivá na úrovni 2 % určuje pre trh jasný cieľ 
a motivuje k využívaniu technologicky pokročilých biopalív. V záujme zabezpečenia rovnosti 
príležitostí s konvenčnými biopalivami a minimalizácie narúšania trhu musia aj moderné 
biopalivá spĺňať kritériá udržateľnosti.
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Pozmeňujúci návrh 119
Erik Bánki

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 ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020 podporovať len moderné 
biopalivá s malými odhadnutými vplyvmi 
na nepriamu zmenu využívania pôdy a 
vysokými celkovými úsporami emisií 
skleníkových plynov.

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá. 
Konvenčné biopalivá, ako sú palivá 
vyrobené z odpadu, 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. Moderné 
biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z celulózových východiskových surovín 
a rias, majú potenciál priniesť vysoké 
úspory skleníkových plynov s nízkym 
rizikom spôsobenia nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Preto je vhodné nabádať 
na väčší objem výroby takýchto 
moderných biopalív. 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 vytvorením samostatného 
cieľa pre moderné biopalivá na úrovni 
2 %. 

Or. en

Odôvodnenie

Biopalivá druhej a tretej generácie (moderné biopalivá) sa ešte stále vyvíjajú a len teraz 
prichádzajú na trh. Biopalivá prvej generácie (konvenčné biopalivá) možno vyrábať z plodín 
aj zo zvyškov a odpadu. Bez ohľadu na to, ako sa vyrábajú, je rozdiel medzi oboma typmi 
biopalív technologický, nie vo východiskovej surovine. Komisiou navrhnuté rozšírenie 
vymedzenia pojmu „moderné biopalivá“, aby zahŕňal odpad a zvyšky, bude mať ten neblahý 
dôsledok, že zabráni vstupu technologicky náročných biopalív (napr. z použitého kuchynského 
oleja) na trh.
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Pozmeňujúci návrh 120
Christa Klaß

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. Ďalšie 
stimuly by sa mali poskytnúť určením 
samostatného cieľa 2 % pre moderné 
biopalivá vyrobené pre odvetvie dopravy
v smernici 2009/28/ES. V tejto súvislosti 
by sa mali ako súčasť politického rámca 
obnoviteľných energií po roku 2020
podporovať technologicky pokročilé 
biopalivá. S cieľom zabrániť narušeniu 
trhu a motivovaniu k podvodom by však 
mali aj moderné biopalivá spĺňať rovnaké 
kritériá udržateľnosti ako všetky ostatné 
biopalivá.

Or. de

Odôvodnenie

Súčasný nástroj dvojitého započítavania nepriniesol očakávané zvýšenie výroby a využívania 
moderných biopalív. Povinné ciele motivujú k využívaniu moderných biopalív, ktoré však 
musia podliehať rovnakým kritériám udržateľnosti ako konvenčné biopalivá, aby sa zachovali 
rovnaké konkurenčné podmienky a aby sa zabránilo manipulácii s trhom alebo iným formám 
manipulácie.
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Pozmeňujúci návrh 121
Britta Reimers

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, 
čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť určením samostatného cieľa 
pre moderné palivá pre dopravu na úrovni 
aspoň 2 % v smernici 2009/28/ES. V tejto 
súvislosti by sa mali ako súčasť politického 
rámca obnoviteľných energií po roku 2020 
podporovať len moderné biopalivá 
s malými odhadnutými vplyvmi na 
nepriamu zmenu využívania pôdy 
a vysokými celkovými úsporami emisií 
skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 122
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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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, 
čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť určením samostatného 
(čiastkového) cieľa pre moderné palivá 
pre dopravu na úrovni aspoň 3 % 
v smernici 2009/28/ES. V tejto súvislosti 
by sa mali ako súčasť politického rámca 
obnoviteľných energií po roku 2020 
podporovať len moderné biopalivá 
s malými odhadnutými vplyvmi na 
nepriamu zmenu využívania pôdy 
a vysokými celkovými úsporami emisií 
skleníkových plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá,. 

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá. 



PE513.032v01-00 38/106 AM\937595SK.doc

SK

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.

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 
stanovením cieľa 2 % pre moderné 
biopalivá. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 124
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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. Takéto moderné 
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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.

biopalivá však v súčasnosti napriek 
mnohým výskumným projektom 
a počiatočným experimentom nie sú 
komerčne dostupné, a mnohé štúdie sa 
zhodujú v tom, že v krátkodobom 
a strednodobom horizonte nebude možné 
zvýšiť objem ich výroby. V tejto súvislosti 
by sa moderné biopalivá mali ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
podporovať a v prípade potreby dotovať 
až po vopred uskutočnenom vedeckom 
posúdení ich prínosov a ich skutočnej 
udržateľnosti, ktoré preukáže, že majú 
malý odhadnutý vplyv na nepriamu zmenu 
využívania pôdy a že umožňujú vysoké 
celkové úspory emisií skleníkových 
plynov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 125
Pilar Ayuso

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 

(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. Preto je vhodné podporiť vyššiu 
výrobu týchto moderných biopalív, lebo 
v súčasnosti sú nekomerčne dostupné vo 
veľkých množstvách, a to prostredníctvom 
väčších stimulov. Vytvorenie postupne 
čoraz ambicióznejších povinných cieľov 
pre moderné biopalivá vyšle jasný signál 
o ich podpore na úrovni Únie. V tejto 
súvislosti by sa mali ako súčasť politického 
rámca obnoviteľných energií po roku 2020 
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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.

podporovať len moderné biopalivá 
s malými odhadnutými vplyvmi na 
nepriamu zmenu využívania pôdy 
a vysokými celkovými úsporami emisií 
skleníkových plynov, a to spolu 
s biopalivami z obilnín a iných plodín 
bohatých na škrob, cukrov a olejnín.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 126
Sophie Auconie

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 

(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. Vymedzenie čoraz 
ambicióznejších povinných cieľov 
v oblasti moderných biopalív vyšle jasný 
signál o podpore týchto biopalív na úrovni 
Únie. Preto je vhodné určiť tieto povinné 
ciele pre moderné biopalivá podľa plánu, 
ktorý investorom prinesie predvídateľnosť 
a stabilitu. Ako súčasť politického rámca 
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pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020.

obnoviteľných energií by sa po roku 2020 
mali podporovať len moderné biopalivá 
s malými odhadnutými vplyvmi na 
nepriamu zmenu využívania pôdy 
a vysokými celkovými úsporami emisií 
skleníkových plynov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 127
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 bez rizika spôsobenia 
nepriamej zmeny vo využívaní pôdy 
a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 
s potravinami a krmivom. Po vopred 
uskutočnenom vedeckom posúdení ich 
výhod a skutočnej udržateľnosti je preto 
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 
ako súčasť politického rámca 
obnoviteľných energií po roku 2020 
podporovať len moderné biopalivá 
spĺňajúce kritériá udržateľnosti, ktoré
nekonkurujú potravinám, pokiaľ ide 
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o pôdu, vodu či iné zdroje, a ktoré nemajú 
žiadne odhadnuté vplyvy na nepriamu 
zmenu využívania pôdy a majú vysoké 
celkové úspory emisií skleníkových 
plynov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 128
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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, zvyškov 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 bolo vhodné do roku 
2020 obmedziť úroveň začleňovania 
biopalív vyrobených 
z poľnohospodárskych potravinárskych 
výrobkov, ktoré možno započítať do cieľa 
10 % energie vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov v rámci konečnej spotreby energie 
v odvetví dopravy, na 5 %. Ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
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po roku 2020 by sa mali podporovať len 
moderné biopalivá s malými odhadnutými 
vplyvmi na nepriamu zmenu využívania 
pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov. Európska 
politika podpory biopalív preto podporuje 
všetky inovatívne spôsoby konverzie.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme ozrejmenia cieľov je vhodné pripomenúť cieľ vyčíslený ako 5 %, ktorý presadzuje 
Európska komisia v tomto návrhu revízie, a umiestniť ho do európskej politickej perspektívy 
v horizonte roku 2020. Takisto je vhodné zdôrazniť, že po roku 2020 sa bude udržiavať 
inovačný strop, aby sa zaistila perspektíva pre investície, ktoré sa uskutočňujú už dnes.

Pozmeňujúci návrh 129
Kriton Arsenis, Judith A. Merkies, Nessa Childers

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 

(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. 
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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.

Kritériá udržateľnosti sú v prípade 
moderných biopalív nutné na to, aby sa 
zaistilo, že nepovedú ku strate biodiverzity 
ani strate ekosystémových služieb, a že 
nebudú konkurovať potravinám, pokiaľ 
ide o pôdu, vodu či iné zdroje. V tejto 
súvislosti by sa vyššia váha nemala 
v prípade konkrétnych moderných 
biopalív zaviesť skôr, než sa na úrovni 
Únie prijmú kritériá udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 130
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020 podporovať len moderné 
biopalivá s malými odhadnutými vplyvmi 
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emisií skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020.

na nepriamu zmenu využívania pôdy,
vysokými celkovými úsporami emisií 
skleníkových plynov (vypočítanými so 
zohľadnením celého životného cyklu 
predmetného biopaliva), a ktorých výroba 
nezmení prirodzenú úrodnosť pôdy 
a nevytvorí problémy v pôdnom 
ekosystéme.

Or. en

Odôvodnenie

Jeden problém by sa nemal riešiť na úkor vytvorenia iného problému.

Pozmeňujúci návrh 131
Corinne Lepage

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 

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu, baktérií 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 ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
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vplyvmi na nepriamu zmenu využívania 
pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020.

po roku 2020 podporovať len moderné 
biopalivá s malými odhadnutými vplyvmi 
na nepriamu zmenu využívania pôdy 
a vysokými celkovými úsporami emisií 
skleníkových plynov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 132
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom zaručiť účinnosť 
propagačných opatrení, najmä tých, ktoré 
sú zamerané na väčšiu podporu biopalív 
s ďalšími prínosmi, je vhodné, aby 
systémy podpory vymedzené členskými 
štátmi zohľadňovali potrebu overovať 
a kontrolovať objemy biopalív s cieľom 
zabrániť podvodom v oblasti skutočného 
pôvodu biopalivových výrobkov alebo 
v oblasti nedôveryhodného viacnásobného 
vykazovania rovnakých objemov biopalív 
v rámci dvoch alebo viacerých 
vnútroštátnych systémov alebo 
medzinárodných akreditačných systémov. 
To by sa malo týkať moderných biopalív 
aj všetkých konvenčných biopalivových 
výrobkov, keďže podvody založené na 
nedôveryhodnom viacnásobnom
vykazovaní sa týkajú aj dobrovoľných 
a vnútroštátnych systémov udržateľnosti 
biopalív, a nie len osobitných opatrení pre 
moderné biopalivá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Julie Girling
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom zaručiť účinnosť 
stimulačných opatrení, najmä tých, ktoré 
sú zamerané na propagáciu moderných 
biopalív, je zásadne dôležité, aby podporné 
politiky a mechanizmy vytvorené
členskými štátmi zabezpečovali 
identifikáciu, overenie a kvalitnú kontrolu 
objemov s cieľom zabrániť podvodom 
alebo zavádzaniu v oblasti pôvodu 
biopalivových výrobkov, a s cieľom 
odrádzať od viacnásobného vykazovania 
objemov biopalív v rámci dvoch alebo 
viacerých vnútroštátnych systémov alebo 
medzinárodných akreditačných systémov. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 134
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom zaručiť účinnosť 
stimulačných opatrení určených na
podporu moderných biopalív je vhodné, 
aby systémy podpory vymedzené 
členskými štátmi zohľadňovali potrebu 
overovať a kontrolovať objemy biopalív 
s cieľom zabrániť podvodom v oblasti 
skutočného pôvodu biopalivových 
výrobkov alebo v oblasti nedôveryhodného 
viacnásobného vykazovania rovnakých 
objemov biopalív v rámci dvoch alebo 
viacerých vnútroštátnych alebo 
európskych systémov.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 135
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) S cieľom zaručiť účinnosť musia 
podporné mechanizmy zohľadňovať 
potrebu zistiť pôvod, a teda zabezpečiť 
vysledovateľnosť použitých surovín, aby 
sa zabránilo podvodom. Samotné členské 
štáty musia prijať opatrenia na 
zabránenie podvodom. 

Or. es

Pozmeňujúci návrh 136
Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 6 b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6b) Vo všetkých členských štátoch musia 
byť moderné biopalivá dostupné na trhu 
v konzistentnej a vysokej kvalite. Na 
pomoc s dosiahnutím tohto stavu by mala 
Komisia naliehavo udeliť jasný mandát 
Európskemu výboru pre normalizáciu 
(CEN), aby pripravil technické 
výkonnostné normy pre moderné 
biopalivá a koncové palivové zmesi, 
a prípadne aby zrevidoval normy pre 
konvenčné biopalivá s cieľom zaistiť, aby 
kvalita koncového palivového výrobku 
neznižovala výkonnosť v oblasti emisií 
CO2 ani celkovú prevádzkovú výkonnosť 
vozidiel.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 137
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Na celom všeobecnom trhu Únie sa 
musia palivá (t. j. vrátane konvenčných 
a moderných biopalív) ponúkať na predaj 
v konzistentnej a vysokej kvalite, aby sa 
zaistila harmonizácia vo všetkých 
členských štátoch. Na pomoc 
s dosiahnutím tohto stavu by Komisia 
mala čo najskôr udeliť silný mandát 
Európskemu výboru pre normalizáciu 
(CEN), aby pripravil technické 
výkonnostné normy pre moderné 
biopalivá a koncové palivové zmesi, 
a prípadne aby zrevidoval normy pre 
konvenčné biopalivá s cieľom zaistiť, aby 
kvalita koncového palivového výrobku 
neznižovala výkonnosť vozidiel v oblasti 
emisií, CO2, ani celkovú prevádzkovú 
výkonnosť vozidiel.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 138
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Hoci majú biopalivá a biokvapaliny 
vyrobené z odpadu a zvyškov potenciál 
dosiahnuť veľké úspory v oblasti emisií 
skleníkových plynov s malými 
nepriaznivými environmentálnymi, 
sociálnymi a hospodárskymi dôsledkami, 
je vhodné ďalšie posúdenie ich 
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dostupnosti, prínosov a rizík, okrem iného 
v rámci prípravy politiky na obdobie po 
roku 2020. Súčasne sú potrebné ďalšie 
informácie o prínosoch konvenčných aj 
moderných biopalív v oblasti energetickej 
bezpečnosti, najmä ak sa na ich výrobu 
priamo alebo nepriamo používajú fosílne 
palivá. Komisia by sa mala poveriť 
predložením správy a prípadne návrhov 
Európskemu parlamentu a Rade vo 
vzťahu k týmto záležitostiam. Správa by
mala zohľadňovať environmentálne, 
sociálne a hospodárske náklady 
príležitostí v prípade používania surovín 
na iné účely než výrobu biopalív 
a biokvapalín s cieľom zabezpečiť to, aby 
sa v správe odrážali celkové pozitívne 
a negatívne dôsledky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Erik Bánki

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.

(7) S cieľom zabezpečiť dlhodobú
konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví založených na biopalivách 
a poskytnúť 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, by sa mal 
prijať záväzok, že úrovne biopalív podľa 
ustanovení smernice 2009/28/ES sa 
v rokoch nasledujúcich po roku 2020 
zachovajú.

Or. en
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Odôvodnenie

Na dosiahnutie cieľov politiky EÚ v oblasti klímy do roku 2020, najmä cieľa týkajúceho sa 
energie z obnoviteľných zdrojov, sú stále potrebné značné investície. Predpokladom 
akýchkoľvek existujúcich či nových investícií je bezpečný a predvídateľný regulačný rámec. 
Pri všetkých nových investíciách bude treba najmenej päť rokov na plánovanie, získanie 
povolenia, budovanie a uvedenie do činnosti a takýto projekt sa stane výnosným až o ďalších 
desať rokov.

Pozmeňujúci návrh 140
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Julie Girling, Hannu Takkula, Kent 
Johansson, Anneli Jäätteenmäki

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.

(7) 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 biopalív 
druhej generácie a moderných biopalív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aby sa zabezpečila dlhodobá (7) S cieľom zabezpečiť dlhodobú
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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.

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. Takisto je 
nutné zaistiť dodržiavanie právnych 
predpisov EÚ v oblasti odpadu, najmä 
hierarchie odpadu uvedenej v článku 4 
smernice 2008/98/ES o odpade. Opätovné 
využívanie a recyklácia materiálov podľa 
článku 11 ods. 2 smernice musia mať 
prednosť pred ich využitím na 
východiskové suroviny biopalív.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 142
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(7) 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 
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inom použití než ako biopalivo. nemajú priemyselnú alebo ekonomickú 
hodnotu pri inom použití než ako 
biopalivo, ktoré využívajú odpadové 
materiály na energetické účely len 
v súlade s hierarchiou odpadu a ktoré 
nevedú ku konkurencii v oblasti 
využívania pôdy a vody s cieľom chrániť 
pôdne a potravinové práva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 143
Vladko Todorov Panayotov

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.

(7) 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. Je takisto 
dôležité zdôrazniť, aby sa dodržiavala 
a uplatňovala hierarchia odpadu uvedená 
v článku 4 smernice 2008/98/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Politika EÚ by mala byť konzistentná.
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Pozmeňujúci návrh 144
Gaston Franco, Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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.

(7) 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.
Lignocelulózové zvyšky sú jedným zo 
vzácnych prípadov biomasy s významnými 
dodávkami v Európe. Zavedenie 
čiastkového cieľa v oblasti začleňovania 
lignocelulózového biopaliva dodá 
investorom viditeľnosť potrebnú na 
vyjadrenie jeho potenciálu.

Or. fr

Odôvodnenie

Pri plnení dvojitého cieľa tvoreného zlepšovaním energetickej bezpečnosti členských štátov 
prostredníctvom prispenia ku znižovaniu objemu dovozu ropy výrobou moderných biopalív 
a podporou investícií do využívania jednej zo zriedkavejších foriem biomasy, ktorá má 
v Európe potenciál, je vhodné zaviesť čiastkový cieľ týkajúci sa začleňovania 
lignocelulózového biopaliva.

Pozmeňujúci návrh 145
Bas Eickhout

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

(7a) Využívanie biomasových zdrojov 
zahŕňa významné náklady príležitostí 
spojené s vyčerpávaním alebo stratou 
ekosystémových služieb. Členské štáty by 
nemali dotovať ani povoľovať 
energetické využívanie východiskových 
surovín v prípade, ak by ich odklon od 
súčasného využívania mal negatívny vplyv 
na biodiverzitu, pôdu alebo celkovú 
uhlíkovú rovnováhu. Politiky by takisto 
mali zabezpečiť kaskádu využívania 
biomasy, s ochranou pred presunom 
zdrojov z aplikácií s vysokou spoločenskou 
pridanou hodnotou na energetické 
využitie s nízkou hodnotou.

Or. en

Odôvodnenie

Niekoľko súčasných spôsobov využitia vedie k tomu, že drevo ostáva ako pevná súčasť 
životného prostredia (napr. drevovláknité dosky) a odklon východiskových surovín z takýchto 
typov využitia na energetiku by priniesol riziko negatívnej celkovej uhlíkovej bilancie. 
Akékoľvek presadzovanie využívania lignocelulózového materiálu sa musí opierať o ochranné 
prvky, aby napr. papierenské odvetvie neprišlo o východiskovú surovinu, čo by viedlo 
k dopytu po kvalitnejšom dreve s následným odklonom z iných priemyselných odvetví alebo 
tlakom na zvýšenie ťažby.

Pozmeňujúci návrh 146
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Mal by sa zlepšiť súlad medzi 
smernicou 98/70/ES, smernicou 
2009/28/ES a právnymi predpismi v iných 
oblastiach politiky Únie, aby sa využívali 
synergie a zvýšila právna istota.
Vymedzenia odpadu a zvyškov na účely 
smernice 98/70/ES a smernice 
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2009/28/ES by sa mali zharmonizovať 
s tými, ktoré sú uvedené v smernici 
2008/98/ES. Toky odpadu a zvyškov 
uvedené v smernici 98/70/ES a smernici 
2009/28/ES by sa mali lepšie určiť 
prostredníctvom kódov odpadu uvedených 
v európskom zozname odpadov
vytvorenom rozhodnutím Komisie 
2000/532/ES, aby sa uľahčilo 
uplatňovanie týchto smerníc príslušnými 
orgánmi v členských štátoch.
Presadzovanie biopalív a biokvapalín 
v súlade so smernicou 98/70/ES 
a smernicou 2009/28/ES by malo byť 
konzistentné s cieľmi a zámerom 
smernice 2008/98/ES. S cieľom 
dosiahnuť cieľ Únie spočívajúci v posune 
smerom k recyklujúcej spoločnosti by sa 
mala v plnej miere uplatňovať hierarchia 
odpadu uvedená v článku 4 smernice 
2008/98/ES. S cieľom uľahčiť to by sa 
malo používanie odpadu a zvyškov na 
výrobu biopalív a biokvapalín stať 
súčasťou plánov odpadového
hospodárstva a programov predchádzania 
vzniku odpadu vytvorených členskými 
štátmi v súlade s kapitolou V smernice 
2008/98/ES. Uplatňovanie smernice 
98/70/ES a smernice 2009/28/ES by 
nemalo ohroziť plnohodnotné 
uplatňovanie smernice 2008/98/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Judith A. Merkies

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Odpad a vedľajšie produkty sú 
vymedzené v smernici 2008/98/ES 
z 19. novembra 2008 o odpade. Preto by 
rovnaké vymedzenia mali platiť aj pre 
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túto smernicu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Eija-Riitta Korhola, Sari Essayah

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Keďže odpad a vedľajšie produkty sú
vymedzené v smernici 2008/98/ES 
z 19. novembra 2008 o odpade, mali by 
rovnaké vymedzenia platiť aj pre túto 
smernicu.

Or. en

Odôvodnenie

Je nutné zaistiť vzájomný súlad rôznych právnych predpisov a politík EÚ. Preto by sa nemali 
vytvárať žiadne nové vymedzenia, ktoré môžu byť v rozpore s už existujúcimi alebo ich meniť.

Pozmeňujúci návrh 149
Erik Bánki

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 

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií 
skleníkových plynov pre biopalivá 
a biokvapaliny by sa mal zachovať tak, 
ako sa stanovuje v smernici 2009/28/ES, 
lebo súčasné ustanovenia zabezpečujú 
lepšiu celkovú bilanciu skleníkových 
plynov.
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výrobu biopalív a biokvapalín v súlade 
s článkom 19 ods. 6 druhým pododsekom.

Or. en

Odôvodnenie

Na základe návrhu Komisie by sa splnenie požiadavky 50 % stanovenej na rok 2017 posunulo 
o rok neskôr, čo by viedlo k nižším úsporám emisií skleníkových plynov, a tým by sa ohrozilo 
dosiahnutie cieľov EÚ v oblasti klímy stanovených do roku 2020. Toto ustanovenie by 
zároveň narušilo regulačnú istotu.

Pozmeňujúci návrh 150
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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 vyrábané v nových 
zariadeniach by sa mal zvýšiť s účinkom 
od 1. júla 2014, aby sa zlepšila celková 
bilancia skleníkových plynov, ako aj 
podpora investícií do výkonnejších 
zariadení z hľadiska úspor emisií 
skleníkových plynov. Minimálna prahová 
hodnota 50 % poskytuje investičné záruky 
vo výrobných kapacitách na výrobu 
biopalív a biokvapalín v súlade s článkom 
19 ods. 6 druhým pododsekom.

Or. fr

Odôvodnenie

Zavedenie minimálnej prahovej hodnoty vo výške 50 % musí motivovať výskum a investície do 
inovatívnych spôsobov výroby moderných biopalív a podporovať industrializačný potenciál. 
Prahová hodnota vo výške 50 %, čo zodpovedá najvyššej dosahovanej úrovni v prípade 
zariadení uvedených do prevádzky pred 1. júlom 2014, vytvorí takú rovnosť v oblasti 
zaobchádzania, ktorá bude motivovať k podstúpeniu rizika a investovaniu do nových 
zariadení vyrábajúcich moderné biopalivá.
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Pozmeňujúci návrh 151
Sabine Wils

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 vyrábané vo všetkých 
funkčných 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Christa Klaß

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. de

Odôvodnenie

Prechod na moderné biopalivá nemožno dosiahnuť obmedzením využívania konvenčných 
biopalív. Podľa toho je potrebné určiť priority pre výskum a vývoj. Ak neexistuje jasné 
vedecké posúdenie rozsahu nepriamych zmien využívania pôdy, nie je dôvod obmedzovať 
konvenčné biopalivá na úroveň spotreby z roku 2011.

Pozmeňujúci návrh 153
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 154
Horst Schnellhardt

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

Or. de

Odôvodnenie

Zmeny účinných právnych predpisov by nemali viesť k diskriminácii konkrétnych biopalív. 
Pôvodný cieľ na úrovni 10 % podielu biopalív v roku 2020 by mal byť v plnej miere 
dosiahnuteľný, ak sa použijú všetky biopalivá. Obmedzenie biopalív prvej generácie by 
ohrozilo investície, ktoré sa už uskutočnili, a obmedzilo by inovačnú kapacitu podnikov.

Pozmeňujúci návrh 155
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom pripraviť prechod na vypúšťa sa
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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.

Or. de

Odôvodnenie

Obmedzovanie využívania konvenčných biopalív nepripraví prechod na moderné biopalivá. 
Dôležitejší je náležitý výskum a vývoj, aby sa zaistilo účinné a náklady pokrývajúce 
presadzovanie moderných biopalív. Pre prechod na moderné biopalivá je kľúčové vytvoriť 
stimuly na pretvorenie súčasných tovární na biopalivá namiesto ich zatvárania.

Pozmeňujúci návrh 156
Erik Bánki

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Odôvodnenie

Predpoklad Komisie, že v prípade konvenčných a moderných biopalív nezíska ani jedna 
strana na úkor druhej, naráža na fakt, že súčinnosť medzi týmito druhmi palív je taká veľká, 
že spoločnosti vyrábajúce konvenčné biopalivá zaujali vedúcu úlohu pri budovaní prevádzok 
na moderné biopalivá, pričom využívajú kapitál a aktíva vypožičané od podnikov prvej 
generácie, a to v Európe, ako aj v Spojených štátoch. Pokusy o obmedzenie konvenčných 
biopalív motivované snahou stimulovať moderné biopalivá sú preto úplne kontraproduktívne.

Pozmeňujúci návrh 157
Britta Reimers

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, 

vypúšťa sa
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obmedziť na podiel týchto biopalív a 
biokvapalín spotrebovaných v roku 2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 158
Julie Girling

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.

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
v období do roku 2020 je vhodné zaviesť 
realistický časový plán pre členské štáty 
v oblasti podávania správ o nepriamej 
zmene využívania pôdy.

Or. en

Odôvodnenie

Viacnásobné započítavanie nie je účinný nástroj na dosiahnutie cieľov uvedených v tejto 
smernici, a preto by sa z tejto smernice malo odstrániť.

Pozmeňujúci návrh 159
Pilar Ayuso
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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.

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
v období do roku 2020 je vhodné zaviesť 
povinné ciele pre moderné biopalivá 
v súlade s harmonogramom, ktorý 
investorom poskytne predvídateľnosť 
a stabilitu a pritom zachová súčasnú 
kapacitu a očakávané investície.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 160
Bas Eickhout, Sabine Wils

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 

(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 alebo 
energetických 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 
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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.

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, z olejnín a z energetických plodín, 
ktoré sa môžu započítať do cieľov 
smernice 2009/28/ES, obmedziť na 3 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
v roku 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 161
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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.

(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 olejnín, ktoré sa môžu 
započítať do cieľov smernice 2009/28/ES, 
obmedziť na podiel týchto biopalív 
a biokvapalín spotrebovaných v roku 2011.
V záujme presadzovania využívania 
moderných biopalív by sa mali zaviesť 
ďalšie trhové stimuly pre moderné 
biopalivá.

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 162
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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.

(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 a smernici 
98/70/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 a smernice 98/70/ES, 
obmedziť na podiel týchto biopalív 
a biokvapalín spotrebovaných v roku 2011.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 163
Vladko Todorov Panayotov

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 

(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 
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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.

k smernici 2009/28/ES a časti A prílohy V 
k smernici 98/70/ES (v znení zmien podľa 
tejto smernice), 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 2013.

Or. en

Odôvodnenie

Strop pre výrobu biopalív prvej generácie sa nesmie určiť bez rozlišovania. Keďže táto 
smernica nadobudne účinnosť najskôr v roku 2013, väčšina výrobcov bude o nej informovaná 
prinajlepšom na konci roka.

Pozmeňujúci návrh 164
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 165
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 166
Erik Bánki

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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Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie 5 % limitu v prípade biopalív prvej generácie by ohrozilo dosiahnutie cieľa 
stanoveného v smernici 2009/28/ES, ktorá od členských štátov požaduje, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov vo všetkých druhoch dopravy v roku 2020 tvoril najmenej 10 % z ich 
konečnej spotreby energie.

Pozmeňujúci návrh 167
Britta Reimers

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Anja Weisgerber

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) Konvenčné biopalivá sú naďalej 
životne dôležité na dosiahnutie celkového 
cieľa na úrovni 10 %. Keďže sú 
dostupnejšie než moderné biopalivá, mali 
by v roku 2020 pokrývať prinajmenšom 
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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.

8 % konečnej spotreby energie v odvetví 
dopravy. Zmena tejto smernice preto 
nezasahuje do legitímnych očakávaní 
prevádzkovateľov zariadení na výrobu 
konvenčných biopalív. Moderné biopalivá 
by do roku 2020 mali pokrývať aspoň 2 %
konečnej spotreby.

Or. de

Odôvodnenie

Keďže cieľ na úrovni 5 % uvedený v článku 3 ods. 4 sa má vypustiť, je nutné toto odôvodnenie 
zmeniť. V prípade biopalív prvej generácie určenie limitu na úrovni 5 % nezabráni dovozu 
z tretích krajín, kde sa transformujú lesy a mokrade. Tento prístup však poškodí európske 
poľnohospodárstvo. Okrem toho existuje riziko nesplnenia cieľa na rok 2020 spočívajúceho 
v dosiahnutí 10 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy.

Pozmeňujúci návrh 169
Christa Klaß

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.

(10) Prístup na trh ostáva pre biopalivá 
vyrábané zariadeniami, ktoré budú 
v prevádzke pred koncom roka 2013, plne 
otvorený. Táto pozmeňujúca smernica 
preto neovplyvní legitímne očakávania 
prevádzkovateľov týchto zariadení.

Or. de

Odôvodnenie

Určenie stropu pre biopalivá prvej generácie na úrovni 5 % nemôže zabrániť dovozu z krajín 
tretieho sveta, kde sa ničia lesy a mokrade. Okrem toho by stropná hodnota mohla viesť 
k opusteniu až tretiny plochy pestovania repky olejnej v EÚ a mohla by zabrániť diverzifikácii 
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pestovania prostredníctvom rotácie. V konečnom dôsledku by stropná hodnota oslabila 
investície do biopalív druhej generácie, ktoré sa vyvíjajú z biopalív prvej generácie 
a biohospodárstva ako takého.

Pozmeňujúci návrh 170
Bas Eickhout, Sabine Wils

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.

(10) Limitom 3 % stanoveným v článku 3 
ods. 4 písm. d) nie je dotknutá sloboda 
členských štátov stanoviť vlastnú cestu 
k dodržaniu celkového cieľa v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov. Prístup 
na trh pre biopalivá vyrábané zariadeniami, 
ktoré budú v prevádzke pred koncom roka 
2013, ostáva plne otvorený. Táto 
pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 171
Julie Girling

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 

(10) Limitom 8 % 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 
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pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Mal by sa zvážiť spoločný cieľ pre konvenčné aj moderné biopalivá.

Pozmeňujúci návrh 172
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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.

(10) Limitom 4 % 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.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 173
Dan Jørgensen

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 

(10) Limitom 4 % stanoveným v článku 3 
ods. 4 písm. d) nie je dotknutá sloboda 
členských štátov stanoviť vlastnú cestu 



PE513.032v01-00 74/106 AM\937595SK.doc

SK

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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 174
Sophie Auconie

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.

(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 
cieľa v oblasti začleňovania energie 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov. 
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.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 175
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 10
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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.

(10) Limitom 7 % 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 2014, plne otvorený. Táto 
pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

1. V súlade s pozmeňujúcim návrhom 1; 2. Strop pre výrobu biopalív prvej generácie sa 
nesmie určiť bez rozlišovania. Keďže táto smernica nadobudne účinnosť najskôr na konci 
roku 2013, väčšina výrobcov bude o nej informovaná prinajlepšom na konci roku. V tom čase 
už budú pripravení na prevádzku zariadení v roku 2014.

Pozmeňujúci návrh 176
Sari Essayah

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.

(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. Biopalivá druhej 
generácie by však mali mať vyšší podiel 
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než 5 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mali by sa zabezpečiť stimuly 
motivujúce k využívaniu elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví 
dopravy. Okrem toho by sa mali 
podporovať opatrenia v oblasti 
energetickej účinnosti a úspor energie. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Horst Schnellhardt

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

Or. de
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Odôvodnenie

Z dôvodu zásadných pochybností o metóde výpočtu faktorov nepriamej zmeny využívania 
pôdy sa Komisia sama rozhodla nepoužívať faktory nepriamej zmeny využívania pôdy na 
zúčtovacie účely. Zdá sa byť v rozpore s tým, aby sa tieto údaje využívali na účely podávania 
správ. Modely, ktoré využíva len inštitút IFPRI, ukazujú veľké rozdiely v hodnotách nepriamej 
zmeny využívania pôdy medzi bioetanolom a bionaftou. Na druhej strane modely využívané 
agentúrou CARB v USA ukazujú podobné hodnoty v prípade kukuričného etanolu a repkovej 
nafty vyrábaných v stredozápadných štátoch.

Pozmeňujúci návrh 179
Britta Reimers

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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.

(11) Z posúdenia vplyvu vypracovaného 
Komisiou vyplýva, že odhadnuté emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy sú napriek lepšiemu pochopeniu 
a nedávnemu vedeckému pokroku citlivé 
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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. 

na nedostatky a obmedzenia modelov, 
ktoré sa používajú na stanovenie 
konkrétnej hodnoty emisií vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne typy plodín. Tieto údaje preto nie sú 
dostatočne spoľahlivé na to, aby ich bolo 
možné zahrnúť do právneho predpisu.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 181
Erik Bánki

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.

(11) Biopalivám vyrábaným 
z východiskových surovín, ktoré nevedú 
k ďalšiemu dopytu po pôde, napr. 
biopalivám z biomasy získanej vďaka 
vyšším výnosom plodín alebo 
z odpadových východiskových surovín, by 
sa mal prideliť nulový emisný faktor.

Or. en

Odôvodnenie

Existujú vážne pochybnosti o vedeckých základoch, ako aj o metodike a údajoch používaných 
na posúdenie nepriamej zmeny využívania pôdy. Nie je preto vhodné, aby sa zahrnuli do 
správy členských štátov.

Pozmeňujúci návrh 182
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Odôvodnenie 11
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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.

(11) Biopalivám vyrábaným 
z východiskových surovín, ktoré nevedú 
k ďalšiemu dopytu po pôde, napr. 
biopalivám z odpadových východiskových 
surovín alebo zo zvýšených výnosov, by sa 
mal prideliť nulový emisný faktor.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 183
Bas Eickhout

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.

(11) S cieľom zabezpečiť, aby ciele EÚ 
v oblasti úspor emisií skleníkových plynov 
a energie z obnoviteľných zdrojov boli 
dobre podložené, by sa mali pri výpočte 
úspor emisií skleníkových plynov 
vyžadovaných podľa kritérií udržateľnosti 
stanovených v smerniciach 98/70/ES
a 2009/28/ES zohľadňovať emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy. Emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy by sa mali takisto 
počítať do cieľa stanoveného v článku 7a 
ods. 2, aby sa motivovala výroba biopalív
s malým vplyvom na nepriamu zmenu 
využívania pôdy. 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 184
Julie Girling

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.

(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, a to 
od roku 2015. 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.

Or. en

Odôvodnenie

Podávanie správ o nepriamej zmene využívania pôdy by sa malo vyžadovať od roku 2015.

Pozmeňujúci návrh 185
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Prehodnotenie a prijatie tejto 
metodiky by malo zohľadňovať 
skutočnosť, že podniky už uskutočnili 
masívne investície na základe súčasných 
právnych predpisov.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 186
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Dobrovoľné systémy uznávané 
Európskou komisiou sú hlavné nástroje 
používané hospodárskymi subjektmi na 
preukázanie dodržiavania kritérií 
udržateľnosti uvedených v článku 7b 
smernice 98/70/ES a článku 17 smernice 
2009/28/ES. Chýbajú však kritériá, ktoré 
by tieto systémy museli plniť, aby uznanie 
získali. Preto by sa mali určiť 
jednoznačnejšie pravidlá. Za systémy, 
ktoré sú v súlade s touto smernicou, by sa 
mali považovať len systémy, ktoré 
poskytujú účinné mechanizmy na 
zabezpečenie nezávislosti a spoľahlivosti 
auditov a zapojenia miestnych 
a domorodých spoločenstiev. Tieto 
systémy by okrem toho mali zahŕňať 
jednoznačné a prísne pravidlá vylučujúce 
dodávky biopalív a biokvapalín zo systému 
v prípade nedodržania jeho podmienok. 
V záujme monitorovania a presadzovania 
efektívneho fungovania systémov by 
Komisia mala mať prístup ku všetkým 
relevantným dokumentom, ktoré 
vyvolávajú obavy z nesprávnych postupov, 
a možnosť tieto dokumenty zverejniť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Smernica 98/70/ES a smernica 



PE513.032v01-00 82/106 AM\937595SK.doc

SK

2009/28/ES neobsahujú žiadne 
ustanovenia o procese uznávania týchto 
dobrovoľných systémov, a teda 
nezaručujú svoju efektívnosť pri 
zabezpečovaní dodržiavania kritérií 
udržateľnosti a transparentnosť. Preto je 
na mieste, aby Komisia určila povinné 
minimálne požiadavky pre tieto systémy, 
ktoré sa majú považovať za kritériá 
vyjadrujúce predpoklad plnenia kritérií 
udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Využívanie pôdy na pestovanie 
východiskových surovín pre biopalivá by 
nemalo viesť k odsunu miestnych 
a domorodých spoločenstiev. Preto by sa 
za udržateľné mali považovať len 
biopalivá a biokvapaliny, ktorých výroba 
nezasahuje do práv miestnych 
a domorodých spoločenstiev.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 189
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Využívanie pôdy na pestovanie 
východiskových surovín pre biopalivá by 
nemalo viesť k odsunu miestnych 
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spoločenstiev a pôvodného obyvateľstva. 
Preto by sa za udržateľné mali považovať 
len biopalivá a biokvapaliny, ktorých 
výroba nezasahuje do práv miestnych 
spoločenstiev a pôvodného obyvateľstva.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Corinne Lepage

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Využívanie pôdy na pestovanie 
plodín pre biopalivá by nemalo viesť 
k presídleniu miestnych spoločenstiev 
a pôvodného obyvateľstva. Pôda 
pôvodného obyvateľstva by preto mala 
byť predmetom osobitnej ochrany.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 191
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Výroba biopalív by nemala 
oslabovať práva miestnych spoločenstiev 
a pôvodného obyvateľstva týkajúce sa 
pôdy. Preto musí Únia do kritérií 
udržateľnosti zaviesť osobitné opatrenia 
na ochranu práv týchto komunít 
týkajúcich sa pôdy.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 192
Riikka Pakarinen, Eija-Riitta Korhola, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, 
Kent Johansson, Anneli Jäätteenmäki

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Lesy poskytujú širokú škálu 
environmentálnych, hospodárskych 
a sociálnych výhod a kľúčových služieb 
pre ľudstvo, ako je zachovanie 
biodiverzity, poskytovanie východiskových 
surovín s nízkymi emisiami a funkcií 
ekosystémov, ako aj ochrana klimatického 
systému. Kritériá udržateľnosti pre lesnú 
biomasu už existujú v smernici 
o obnoviteľných zdrojoch energie 
a Európska komisia takisto predloží 
ďalšie odporúčania o kritériách 
udržateľnosti v prípade pevnej biomasy 
s cieľom riešiť obavy vyplývajúce zo 
zvyšujúceho sa dopytu po dovážanej 
drevnej biomase. Členské štáty EÚ majú
zavedené príslušné nástroje a nariadenia, 
ktoré chránia udržateľnosť lesnej 
biomasy. S cieľom zabrániť dvojitej 
regulácii a byrokratickej záťaži nie je 
nutné v tejto smernici vymedziť nové 
kritériá udržateľnosti pre lesnú biomasu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 193
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 194
Horst Schnellhardt

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

Or. de

Odôvodnenie

Samotné odôvodnenie využívania tejto metódy by nemalo vychádzať z najnovších dostupných 
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vedeckých dôkazov, ale skôr z toho, či možno východiskový prístup skutočne považovať za 
vedecký.

Pozmeňujúci návrh 195
Anja Weisgerber

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

Or. de

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistuje pevný, rozumný vedecký základ odôvodňujúci takúto metódu a jej 
uplatňovanie. Okrem toho je tento prístup v rozpore s potrebnou právnou istotou.

Pozmeňujúci návrh 196
Erik Bánki

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by mala preskúmať 
metodiku pre odhad emisných faktorov 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Odôvodnenie

Neexistuje žiaden solídny a primeraný vedecký základ, ktorý by takúto metodiku odôvodňoval 
a využíval, a takýto prístup zároveň narúša potrebnú regulačnú istotu.

Pozmeňujúci návrh 197
Britta Reimers

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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Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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.

(12) Komisia by mala pravidelne skúmať 
zoznam dostupných moderných biopalív 
uvedený v prílohe IX s cieľom zohľadniť 
technický a vedecký pokrok.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 199
Julie Girling

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 

(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 
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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.

a technickému pokroku, do roku 2018. Na 
tento účel, a ak to bude zaručené 
najnovšími dostupnými vedeckými 
dôkazmi, by Komisia mala preskúmať 
faktory nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade navrhnutých skupín plodín a tiež 
zaviesť faktory na ďalších úrovniach 
rozdelenia a pridať ďalšie hodnoty, pokiaľ 
by nové východiskové suroviny biopalív 
mali byť uvedené na trh. Takáto revízia by 
mala mať podobu návrhu zmeny tejto 
smernice prijímanej riadnym 
legislatívnym postupom.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala do roku 2018 prehodnotiť podávanie správ v oblasti nepriamej zmeny 
využívania pôdy, aby mohla zvážiť zmeny tejto smernice vrátane možného zavedenia faktorov 
nepriamej zmeny využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 200
Vladko Todorov Panayotov

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.

(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 (v znení zmien podľa 
tejto smernice), 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 
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uvedené na trh. Revidovaný návrh by sa 
mal konzultovať s poprednými vedcami vo 
všetkých dotknutých oblastiach a so 
všetkými zainteresovanými subjektmi.

Or. en

Odôvodnenie

Konzultovať sa má s poprednými vedcami vo všetkých dotknutých oblastiach, lebo 
rozhodnutia prakticky zmenia živobytie ľudí.

Pozmeňujúci návrh 201
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej a 
značne znečistenej pôde ako prechodné
opatrenie na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Tieto ustanovenia už nie 
sú v súčasnej podobe vhodné a musia sa 
začleniť do prístupu stanoveného v tejto 
smernici, aby sa zabezpečilo, že celkové 
opatrenia na minimalizovanie emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy zostanú koherentné.

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej 
a značne znečistenej pôde ako opatrenie na 
zmiernenie nepriamej zmeny využívania 
pôdy. Komisia by mala posúdiť ďalšie 
opatrenia na zmiernenie nepriamych 
zmien využívania pôdy, ako sú využívanie 
vedľajších produktov, zvyšovanie výnosov, 
efektívnosť výroby a rastlinná výroba na 
opustenej alebo nevyužívanej pôde, 
s cieľom zahrnúť ich do smerníc ako 
doplňujúce ustanovenie, podobne ako 
ustanovenie uvedené v časti C bode 7 
prílohy IV k smernici 98/70/ES a v časti C 
bode 7 prílohy V k smernici 2009/28/ES 
pre biomasu získanú z obnovenej 
znehodnotenej pôdy.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 202
Gilles Pargneaux
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Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej a 
značne znečistenej pôde ako prechodné 
opatrenie na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Tieto ustanovenia už nie 
sú v súčasnej podobe vhodné a musia sa 
začleniť do prístupu stanoveného v tejto 
smernici, aby sa zabezpečilo, že celkové 
opatrenia na minimalizovanie emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy zostanú koherentné.

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej 
a značne znečistenej pôde ako prechodné 
opatrenie na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Tieto ustanovenia už nie 
sú v súčasnej podobe vhodné a musia sa 
začleniť do prístupu stanoveného v tejto 
smernici, aby sa zabezpečilo, že celkové 
opatrenia na minimalizovanie emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy zostanú koherentné. 
Využívanie tejto znehodnotenej pôdy na 
pestovanie biopalív sa však musí naďalej 
podporovať, ak nevedie k nepriamej 
zmene využívania pôdy.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 203
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej a 
značne znečistenej pôde ako prechodné 
opatrenie na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Tieto ustanovenia už nie 
sú v súčasnej podobe vhodné a musia sa 
začleniť do prístupu stanoveného v tejto 
smernici, aby sa zabezpečilo, že celkové 
opatrenia na minimalizovanie emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej 
a značne znečistenej pôde ako prechodné 
opatrenie na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Tieto ustanovenia už nie 
sú v súčasnej podobe vhodné a musia sa 
zredukovať a začleniť do prístupu 
stanoveného v tejto smernici, aby sa 
zabezpečilo, že celkové opatrenia na 
minimalizovanie emisií vyplývajúcich 



PE513.032v01-00 92/106 AM\937595SK.doc

SK

využívania pôdy zostanú koherentné. z nepriamej zmeny využívania pôdy 
zostanú koherentné.

Or. en

Odôvodnenie

Zvyšovanie kvality znehodnotenej pôdy, najmä pôdy na svahoch, prispieva ku znižovaniu 
rizika prírodných katastrof, napr. zosuvov pôdy, pričom sa pôda takisto využíva na užitočný 
účel, t. j. ťažbu rastlinného materiálu využívaného na výrobu energie, a to aj vo forme 
biopaliva. Znižovanie uhlíkových emisií by sa nemalo posudzovať osobitne, ale v kontexte 
najbežnejšej bezpečnosti, t. j. zníženého rizika prírodných katastrof s vážnymi dôsledkami.

Pozmeňujúci návrh 204
Elisabetta Gardini, Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) S cieľom umožniť prispôsobovanie 
smernice 2009/28/ES a smernice 
98/70/ES inovačnému a vedeckému 
pokroku a vytvoriť istotu pre investície by 
mala Európska únia podporovať 
využívanie biopalív s najvyššími úsporami 
skleníkových plynov, keďže je hnacím 
motorom politiky v oblasti biopalív 
v Európe. Metodika dosahovania úplného 
posúdenia životného cyklu úspor CO2
jednotlivých biopalív by sa preto mala 
zmeniť zaradením úspor CO2 počas 
výroby dokončeného paliva, keďže každé 
biopalivo (celé alebo čiastočné) bude mať 
iný vplyv na dokončené palivo.

Or. en

Odôvodnenie

Na zaistenie najlepšieho riešenia spomedzi biopalív je nutné ich spravodlivo a plnohodnotne 
posúdiť. Neexistuje jediné riešenie zmesi z hľadiska biopalív; preto je nutné posúdiť každé 
samostatne z hľadiska celkových emisií CO2, aby sa zaistila spravodlivá hospodárska súťaž 
a zabezpečili správne environmentálne rozhodnutia. Ak posúdi každé biopalivo z hľadiska 
jeho energetickej a klimatickej výkonnosti, prijme Európska únia správne, vedecky podložené 
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rozhodnutia o biopalivách s cieľom posilniť politický rámec.

Pozmeňujúci návrh 205
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(15a) V odvetví dopravy by sa malo 
podporovať využívanie elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov. Členské štáty by 
sa teda mali snažiť postupom času zvýšiť 
podiel elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov v odbore energetiky a podporovať 
pritom prenikanie vozidiel na elektrický 
pohon na trh. Členské štáty by tiež mali 
mať možnosť investovať finančné 
prostriedky, ktoré v súčasnosti využívajú 
na získanie úplného alebo čiastočného 
podielu energie z biopalív vyrábaných 
z obilnín a iných plodín bohatých na 
škrob, cukrov, olejnín a iných pozemných 
energetických plodín, do obnoviteľných 
zdrojov energie, najmä veternej a slnečnej 
energie, energie prílivu a geotermálnej 
energie, ktoré preukázali svoju 
obnoviteľnosť a udržateľnosť.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 206
Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aby sa smernica 98/70/ES mohla 
prispôsobiť technickému a vedeckému 
pokroku, mala by sa na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty v 

vypúšťa sa
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súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, pokiaľ ide 
o mechanizmus monitorovania 
a znižovania emisií skleníkových plynov, 
metodické zásady a hodnoty potrebné 
na posúdenie, či kritéria udržateľnosti 
boli vo vzťahu k biopalivám splnené, 
kritéria a zemepisný rozsah pre určenie 
veľmi rozmanitých trávnatých porastov, 
metodiku výpočtu emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu a podávania 
správ o nich, metodiku výpočtu emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy, prípustnú úroveň 
týkajúcu sa obsahu kovových prísad 
v palivách, prípustné analytické metódy 
týkajúce sa špecifikácií palív a povolené 
výnimky vzťahujúce sa na tlak výparov 
pre benzín obsahujúci bioetanol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 207
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aby sa smernica 98/70/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 mechanizmus monitorovania 
a znižovania emisií skleníkových plynov, 
metodické zásady a hodnoty potrebné 
na posúdenie, či kritéria udržateľnosti boli
vo vzťahu k biopalivám splnené, kritéria 
a zemepisný rozsah pre určenie veľmi 
rozmanitých trávnatých porastov, metodiku 
výpočtu emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu a podávania správ o nich, 
metodiku výpočtu emisií vyplývajúcich z 

(18) S cieľom umožniť prispôsobenie 
smernice 98/70/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 mechanizmus monitorovania 
a znižovania emisií skleníkových plynov, 
metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či boli splnené kritériá
udržateľnosti vo vzťahu k biopalivám, 
kritériá a zemepisný rozsah na určenie 
veľmi rozmanitých trávnatých porastov, 
metodiku výpočtu emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu a podávania 
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nepriamej zmeny využívania pôdy,
prípustnú úroveň týkajúcu sa obsahu 
kovových prísad v palivách, prípustné 
analytické metódy týkajúce sa špecifikácií 
palív a povolené výnimky vzťahujúce sa na 
tlak výparov pre benzín obsahujúci 
bioetanol.

správ o nich, prípustnú úroveň týkajúcu sa 
obsahu kovových prísad v palivách, 
prípustné analytické metódy týkajúce sa 
špecifikácií palív a povolené výnimky 
vzťahujúce sa na tlak výparov pre benzín 
obsahujúci bioetanol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aby sa smernica 98/70/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 mechanizmus monitorovania 
a znižovania emisií skleníkových plynov, 
metodické zásady a hodnoty potrebné 
na posúdenie, či kritéria udržateľnosti boli
vo vzťahu k biopalivám splnené, kritéria 
a zemepisný rozsah pre určenie veľmi 
rozmanitých trávnatých porastov, metodiku 
výpočtu emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu a podávania správ o nich, 
metodiku výpočtu emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy,
prípustnú úroveň týkajúcu sa obsahu 
kovových prísad v palivách, prípustné 
analytické metódy týkajúce sa špecifikácií 
palív a povolené výnimky vzťahujúce sa na 
tlak výparov pre benzín obsahujúci 
bioetanol.

(18) S cieľom umožniť prispôsobenie 
smernice 98/70/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 mechanizmus monitorovania 
a znižovania emisií skleníkových plynov, 
metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či boli splnené kritériá
udržateľnosti vo vzťahu k biopalivám, 
kritériá a zemepisný rozsah na určenie 
veľmi rozmanitých trávnatých porastov, 
metodiku výpočtu emisií skleníkových 
plynov počas životného cyklu a podávania 
správ o nich, prípustnú úroveň týkajúcu sa 
obsahu kovových prísad v palivách, 
prípustné analytické metódy týkajúce sa 
špecifikácií palív a povolené výnimky 
vzťahujúce sa na tlak výparov pre benzín 
obsahujúci bioetanol.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 209
Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) by 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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Pilar Ayuso

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 

(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 zoznam moderných biopalív, energetický 
obsah pohonných látok, kritériá
a zemepisný rozsah na určenie biologicky 
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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.

veľmi rozmanitých trávnatých porastov 
a metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či boli vo vzťahu k biopalivám 
a biokvapalinám splnené kritériá
udržateľnosti.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 211
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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 a metodické zásady a hodnoty 
potrebné na posúdenie, či boli vo vzťahu 
k biopalivám a biokvapalinám splnené 
kritériá udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Erik Bánki
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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 boli vo vzťahu 
k biopalivám a biokvapalinám splnené 
kritériá udržateľnosti.

Or. en

Odôvodnenie

Viacnásobné započítavanie nie je v súlade s cieľom zvýšiť úspory skleníkových plynov a tento 
prístup takisto oslabuje potrebu regulačnej istoty, bez ktorej sa investície neuskutočnia.

Pozmeňujúci návrh 213
Sophie Auconie

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 

(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 
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surovín biopalív, ktoré sa 
niekoľkonásobne započítavajú do cieľov 
stanovených v článku 3 ods. 4, energetický 
obsah pohonných látok, kritériá 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 kritériá
udržateľnosti.

o energetický obsah pohonných látok, 
kritériá a zemepisný rozsah na určenie 
biologicky veľmi rozmanitých trávnatých 
porastov, metodiku výpočtu emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a metodické zásady 
a hodnoty potrebné na posúdenie, či boli
vo vzťahu k biopalivám a biokvapalinám 
splnené kritériá udržateľnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 214
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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, kritériá 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 kritériá
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 emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a metodické zásady 
a hodnoty potrebné na posúdenie, či boli
vo vzťahu k biopalivám a biokvapalinám 
splnené kritériá udržateľnosti.

Or. it
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Pozmeňujúci návrh 215
Horst Schnellhardt

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 zoznam východiskových surovín 
biopalív, ktoré sa započítavajú do cieľov 
stanovených v článku 3 ods. 4, energetický 
obsah pohonných látok, kritériá
a zemepisný rozsah na určenie biologicky 
veľmi rozmanitých trávnatých porastov, 
metodiku výpočtu emisií vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
a metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či boli vo vzťahu k biopalivám 
a biokvapalinám splnené kritériá
udržateľnosti.

Or. de

Odôvodnenie

Zmeny účinných právnych predpisov by nemali viesť k diskriminácii konkrétnych biopalív. 
Okrem toho by viacnásobné započítavanie biopalív patriacich k najnovšej generácii viedlo 
k uvoľneniu cieľa na úrovni 10 % na rok 2020.

Pozmeňujúci návrh 216
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
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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.

vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou pri 
obmedzovaní emisií skleníkových plynov 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a riešení spôsobu, ako 
ďalej minimalizovať tento vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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 riešení spôsobu, ako 
ďalej minimalizovať tento vplyv.

Or. es

Pozmeňujúci návrh 218
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 20



PE513.032v01-00 102/106 AM\937595SK.doc

SK

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
a z verejných zdrojov financovaných
vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou pri 
obmedzovaní emisií skleníkových plynov 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy v EÚ a tretích krajinách, 
ktoré do EÚ vyvážajú, a riešení spôsobu, 
ako ďalej minimalizovať tento vplyv, a to 
začlenením odhadnutých emisných 
faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy 
do schémy udržateľnosti ihneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.
Komisia takisto navrhne ďalšie opatrenia,
ako napríklad možný zákaz dovozu 
biopalív a biokvapalín, ktoré prispievajú 
k vyšším emisiám skleníkových plynov 
nepriamou zmenou využívania pôdy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 219
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Britta Thomsen

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 riešení spôsobu, ako 
ďalej minimalizovať tento vplyv, ktorý by 
mal zahŕňať vytvorenie vhodných kritérií 
udržateľnosti pre moderné biopalivá.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Bas Eickhout

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 riešení spôsobu, ako 
ďalej minimalizovať tento vplyv, ktorý by 
mohol zahŕňať zavedenie 
harmonizovaných opatrení na zaistenie 
udržateľnosti moderných dopravných 
palív v schéme udržateľnosti od 1. januára 
2021. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 221
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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 

(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 riešení spôsobu, ako 
ďalej minimalizovať tento vplyv, ktorý by 
mal zahŕňať kritériá udržateľnosti, ktoré 
sa majú plniť v záujme presadzovania 
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pôdy v schéme udržateľnosti od 1. 
januára 2021.

moderných biopalív. Komisia by mala 
uskutočniť vhodnú analýzu na posúdenie 
vplyvu uplatňovania tejto smernice na 
odvetvie lesníctva a príbuzné priemyselné 
odvetvia.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 222
Julie Girling

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 riešení spôsobu, ako 
ďalej minimalizovať tento vplyv do roku 
2018, a potom môže zvážiť zavedenie 
odhadnutých emisných faktorov nepriamej 
zmeny využívania pôdy v schéme 
udržateľnosti od 1. januára 2021.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia by mala podávanie správ v oblasti nepriamej zmeny využívania pôdy prehodnotiť do 
roku 2018, a to s cieľom zvážiť zmeny tejto smernice vrátane možného zavedenia faktorov 
nepriamej zmeny využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 223
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 20
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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 riešení spôsobu, ako 
ďalej minimalizovať tento vplyv, ktorý by 
mohol zahŕňať zavedenie odhadnutých 
emisných faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy v schéme udržateľnosti od 
1. januára 2021. Komisia by mala 
uskutočniť vhodnú analýzu na posúdenie 
vplyvu podmienok uplatňovania tejto 
smernice na odvetvia využívajúce 
biomasu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 224
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov z lesníckych a príbuzných odvetví 
a z poľnohospodárstva. Pri príprave 
a vypracúvaní delegovaných aktov by mala 
Komisia zabezpečiť súčasné, včasné 
a náležité postúpenie príslušných 
dokumentov Európskemu parlamentu 
a Rade.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 225
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
lesníckych a poľnohospodárskych
expertov. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. fr


