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Pozmeňujúci návrh 226
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 1 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zmeny a doplnenia smernice 98/70/ES Zmeny smernice 98/70/ES v znení zmien 
na základe smernice 2009/30/ES z 23. 
apríla 2009

Or. en

Odôvodnenie

Kvôli jednoznačnosti.

Pozmeňujúci návrh 227
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1 (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 3 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. V článku 3 sa odsek 3 nahrádza takto:
„3. Členské štáty vyžadujú od 
dodávateľov, aby zabezpečili, že sa do 
konca roku 2018 bude uvádzať na trh 
automobilový benzín s maximálnym 
obsahom kyslíka 2,7 % hm. a 
maximálnym obsahom etanolu 5 %, a 
pokiaľ to považujú za potrebné, môžu 
vyžadovať uvádzanie takéhoto 
automobilového benzínu na trh počas 
dlhšieho obdobia. Členské štáty 
zabezpečia, aby sa spotrebiteľom 
poskytli priamo na čerpacej stanici
náležité informácie o obsahu biopaliva v 
automobilovom benzíne, a najmä 
informácie o náležitom používaní 
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rôznych zmesových automobilových 
benzínov s prídavkom etanolu. V tomto 
smere sa na všetkých čerpacích staniciach 
v EÚ dodržiava odporúčania v oblasti 
značenia z normy EN228:2012.“

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na ustanovenia článku 3 ods. 2 je nutné zaistiť, aby ochranný typ benzínu zostal 
dostupný dlhšie pre vozidlá, ktoré nemôžu používať benzín E10. Taktiež by sa malo zaistiť, 

aby spotrebitelia dostali primerané informácie priamo na čerpacej stanici.

Pozmeňujúci návrh 228
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1a (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. V 4lánku 4 ods. 1 sa tretí pododsek 
nahrádza takto:
„Ak podiel FAME v nafte presiahne 7 % 
objemu, členské štáty zabezpečia, aby sa 
spotrebiteľom poskytli náležité 
informácie o obsahu FAME priamo na 
čerpacej stanici.“

Or. en

Odôvodnenie

So zreteľom na navrhované vypustene článku 21 smernice 2009/28/ES sa zdá byť potrebné 
vložiť povinnosť označovania bionafty obsahujúcej viac než 7 % FAME na čerpacej stanici do 
smernice 98/70/ES v znení zmien podľa smernice 2009/30/ES.

Pozmeňujúci návrh 229
Vladko Todorov Panayotov
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Členské štáty od dodávateľov 
požadujú, aby do 31. decembra 2025
pokiaľ možno postupne znížili emisie 
skleníkových plynov počas životného 
cyklu na jednotku energie z palív a 
dodávanej energie až o 13 % v porovnaní 
so základnou normou platnou pre palivá 
uvedenou v odseku 5 písm. b). Toto 
zníženie zahŕňa: 
a) 9 % do 31. decembra 2025. Členské 
štáty môžu v záujme tohto zníženia od 
dodávateľov požadovať, aby splnili tieto 
priebežné ciele: 2 % do 31. decembra 
2014, 4 % do 31. decembra 2017 a 6 % 
do 31. decembra 2020;
b) [...] dodatočný cieľ 2 % do 31. 
decembra 2022 v súlade s článkom 9 ods. 
1 písm. h), ktorý sa dosiahne jedným 
alebo oboma týmito spôsobmi: 
i) dodávkami energie pre dopravu 
dodávanej pre všetky typy cestných 
vozidiel, necestných pojazdných strojov 
(vrátane plavidiel vnútrozemskej vodnej 
dopravy), poľnohospodárskych a 
lesných traktorov alebo rekreačných 
plavidiel;
ii) použitím akejkoľvek technológie 
(vrátane zachytávania a uskladnenia 
uhlíka), ktorá umožní znížiť emisie 
skleníkových plynov počas životného 
cyklu na jednotku energie z palív alebo 
dodávanej energie;
c) [...] dodatočný cieľ 2 % do 31. 
decembra 2022 v súlade s článkom 9 ods. 
1 písm. i), ktorý sa dosiahne použitím 
kreditov zakúpených prostredníctvom 
mechanizmu čistého rozvoja v rámci 
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Kjótskeho protokolu za podmienok 
uvedených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve s 
cieľom znižovať emisie v rámci odvetvia 
dodávok paliva. Tento odsek nemá vplyv 
na metodiky uvedené v odseku 5.
Pri určovaní plnenia cieľa uvedeného 
v písmenách a) a b) členské štáty 
zabezpečujú, aby maximálny príspevok 
dodávateľov biopalív, ktoré prispievajú 
k nepriamej zmene využívania pôdy, 
v zmysle prílohy V, nebol väčší než 
množstvo energie zodpovedajúce 
maximálnemu príspevku uvedenému 
v článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.“

Or. en

Odôvodnenie

Aby bolo pre dodávateľov palív ľahšie splniť cieľ úspory emisií na úrovni 6 %, pri súčasnom 
rešpektovaní zavedenia ročného úhrnu emisií vyplývajúcich zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených nepriamou zmenou využívania pôdy, mal by sa termín pre splnenie cieľa 
posunúť z roku 2020 na rok 2022, a mal by sa vymedziť jasný spôsob jeho dosiahnutia. To 
zaisťuje osemročnú (čo je priemerná doba návratnosti týchto zariadení) ochranu investícií 
uskutočnených aj pred prijatím tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 230
Gerben-Jan Gerbrandy

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Členské štáty od dodávateľov 
požadujú, aby do 31. decembra 2025
pokiaľ možno postupne znížili emisie 
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skleníkových plynov počas životného 
cyklu na jednotku energie z palív a 
dodávanej energie až o 13 % v porovnaní 
so základnou normou platnou pre palivá 
uvedenou v odseku 5 písm. b). Toto 
zníženie zahŕňa: 
a) 9 % do 31. decembra 2025. Členské 
štáty môžu v záujme tohto zníženia od 
dodávateľov požadovať, aby splnili tieto 
priebežné ciele: 2 % do 31. decembra 
2014, 4 % do 31. decembra 2017 a 6 % 
do 31. decembra 2020;
b) predbežný dodatočný cieľ 2 % do 31. 
decembra 2020 v súlade s článkom 9 ods. 
1 písm. h), ktorý sa dosiahne jedným 
alebo oboma týmito spôsobmi: 
i) dodávkami energie pre dopravu 
dodávanej pre všetky typy cestných 
vozidiel, necestných pojazdných strojov 
(vrátane plavidiel vnútrozemskej vodnej 
dopravy), poľnohospodárskych a 
lesných traktorov alebo rekreačných 
plavidiel;
ii) použitím akejkoľvek technológie 
(vrátane zachytávania a uskladnenia 
uhlíka), ktorá umožní znížiť emisie 
skleníkových plynov počas životného 
cyklu na jednotku energie z palív alebo 
dodávanej energie;
c) predbežný dodatočný cieľ 2 % do 31. 
decembra 2020 v súlade s článkom 9 ods. 
1 písm. i), ktorý sa dosiahne použitím 
kreditov zakúpených prostredníctvom 
mechanizmu čistého rozvoja v rámci 
Kjótskeho protokolu za podmienok 
uvedených v smernici Európskeho 
parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. 
októbra 2003 o vytvorení systému 
obchodovania s emisnými kvótami 
skleníkových plynov v Spoločenstve s 
cieľom znižovať emisie v rámci odvetvia 
dodávok paliva. 
Pri určovaní plnenia cieľa uvedeného 
v písmenách a) a b) členské štáty 
zabezpečujú, aby maximálny príspevok 
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dodávateľov biopalív, ktoré prispievajú 
k nepriamej zmene využívania pôdy, 
v zmysle prílohy V, nebol väčší než 
množstvo energie zodpovedajúce 
maximálnemu príspevku uvedenému 
v článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Chris Davies

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 2 sa úvodná časť nahrádza 
takto:
„2. Členské štáty od dodávateľov 
požadujú, aby do 31. decembra 2020 
dodávaním nízkouhlíkových palív pokiaľ 
možno postupne znížili emisie 
skleníkových plynov počas životného 
cyklu na jednotku energie z palív a 
dodávanej energie až o 10 % v 
porovnaní so základnou normou platnou 
pre palivá uvedenou v odseku 5 písm. b). 
Toto zníženie zahŕňa:“

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité podporovať dopyt po nízkouhlíkových palivách a ich presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh 232
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)



AM\937596SK.doc 9/93 PE513.033v01-00

SK

Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 2 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„a) 6 % do 31. decembra 2020. Členské 
štáty [...] v záujme tohto zníženia od 
dodávateľov požadujú, aby splnili tento 
priebežný cieľ: 4 % do roku 2018;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -aa (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 2 – písmeno b – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) v odseku 2 písm. b) sa bod ii) 
nahrádza takto:
„ii) použitím akejkoľvek technológie 
(vrátane zachytávania a uskladnenia 
uhlíka alebo zachytávania uhlíka a jeho 
použitia na dopravné účely), ktorá 
umožní znížiť emisie skleníkových 
plynov počas životného cyklu na 
jednotku energie z palív alebo dodávanej 
energie;“

Or. en

Odôvodnenie

Existujú rozsiahle možnosti využitia nevyhnutne produkovaných priemyselných odpadových 
plynov (napríklad CO z výroby ocele) na výrobu etanolu alebo iných kvapalných palív na 
dopravné účely prostredníctvom procesu mikróbovej fermentácie.
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Pozmeňujúci návrh 234
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 2 – písmeno ca (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) do odseku 2 sa vkladá toto písmeno 
ca):
„ca) Členské štáty zabezpečujú, aby 
maximálny príspevok biopalív vyrobených 
z obilnín a iných plodín bohatých na 
škrob, cukrov a olejnín alebo špeciálnych 
energetických plodín na účely plnenia 
cieľa uvedeného v prvom pododseku 
nepresiahol množstvo energie 
zodpovedajúce 5 %, čo je odhadovaný 
podiel na konci roku 2011, celkovej 
spotreby energie v doprave v roku 2020.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 235
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) do odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Na účely odseku 2 písmen a) a b) každý 
členský štát zabezpečuje, aby maximálny 
príspevok energie z biopalív, ktoré 
prispievajú k nepriamej zmene využívania 
pôdy, konkrétne tých, ktoré sú uvedené 
v prílohe V, predstavoval v roku 2020 
v danom členskom štáte najviac 3 % 
konečnej spotreby energie v doprave.“
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 236
Anne Delvaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) do odseku 2 sa dopĺňa tento pododsek:
„Členské štáty zabezpečujú, aby 
maximálny príspevok biopalív od 
dodávateľov na účely odsekov a) a b) 
nebol do 31. decembra 2017 väčší než 
maximálny príspevok uvedený v článku 3 
ods. 4 písm. d) smernice 2009/28/ES.“

Or. en

Odôvodnenie

Stropná hodnota by sa do nadobudnutia účinnosti faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy 
mala rozšíriť aj na smernicu o kvalite paliva, aby sa zaistilo obmedzenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy na účely dodržiavania cieľa znižovania obsahu uhlíka na úrovni 6 %. 
Členské štáty by preto mali zodpovedať za zabezpečenie toho, aby dodávatelia pri plnení 
svojich povinností podľa smernice o kvalite paliva, vrátane akýchkoľvek predbežných cieľov,
neprekračovali stropnú hodnotu.

Pozmeňujúci návrh 237
Bas Eickhout, Sabine Wils, Dan Jørgensen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-ab) vkladá sa tento odsek 2a:
„2a. Členské štáty od dodávateľov 
požadujú, aby znižovali emisie 



PE513.033v01-00 12/93 AM\937596SK.doc

SK

skleníkových plynov za životný cyklus na 
jednotku energie z dodávaného paliva 
a energie od roku 2020 lineárnym 
spôsobom tak, aby do 31. decembra 2025 
dosiahli zníženie o 10 % v porovnaní so 
základnou normou týkajúcou sa palív 
uvedenou v odseku 5 písm. b).“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -aa (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) vkladá sa tento odsek 5a:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny 
zohľadňované na účely uvedené v odseku 
1 nesmú byť vyrobené zo surovín 
získaných z poľnohospodárskych alebo 
lesných zvyškov, ak sa nepredložia dôkazy 
o tom, že to nevedie k degradácii 
poľnohospodárskych a ekosystémových 
funkcií. Množstvo poľnohospodárskych 
zvyškov, ktoré musia zostať na pôde 
z poľnohospodárskych a ekologických 
dôvodov, sa určuje na základe 
regionálnych a prípadne podregionálnych 
ekologicko-agronomicko-geografických 
charakteristík, okrem iného vrátane 
množstva organických látok v pôde, 
úrodnosti pôdy, pôdnej mikrobiológie,
kapacity v oblasti zadržiavania vody 
a sekvestrácie uhlíka. Tento odsek sa 
netýka surovín získaných 
z poľnohospodárskych zvyškov 
vyprodukovaných počas spracovania 
plodín na potraviny alebo iné výrobky 
mimo poľa. Biopalivá a biokvapaliny 
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zohľadňované na účely uvedené v odseku 
1 nesmú byť vyrobené zo surovín 
získaných zo zvyškov lesného 
hospodárstva, ak sa nepredložia dôkazy 
o tom, že to nevedie k degradácii 
ekosystémových funkcií.“

Or. en

Odôvodnenie

Poľnohospodárske zvyšky sú zdrojom živín pre poľnohospodárske rastliny a chránia pred 
eróziou pôdy a stratou biodiverzity. Tieto ekologické funkcie možno oslabiť odstránením 
nadmerného množstva poľnohospodárskych zvyškov vznikajúcich počas zberu úrody. Lesné 
zvyšky sú zdrojom živín a chránia pred stratou biodiverzity. Tieto ekologické služby možno 
oslabiť odstránením nadmerného množstva zvyškov, ktoré závisí od regionálnych podmienok.

Pozmeňujúci návrh 239
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 240
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 241
Britta Reimers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en



AM\937596SK.doc 15/93 PE513.033v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 242
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. de

Odôvodnenie

Keďže hypotézu zmeny využívania pôdy nemožno vedecky overiť, neexistuje vhodný vedecký 
základ pre povinnosť podávať správy. Táto povinnosť by sa preto mala odstrániť. V období 
medzi rokmi 1989 a 2009 nenastali v plochách využívaných na rastlinnú výrobu na celom 
svete prakticky žiadne zmeny: celková plocha bola 1,52 resp. 1,53 miliárd hektárov 
(+0,96 %). Zatiaľ čo rastlinná výroba sa za toto obdobie zvýšila o 52 % (z 5,1 na 7,7 miliárd 
ton), celosvetová výroba biopalív sa zvýšila z 12 na 72 miliónov ton.

Pozmeňujúci návrh 243
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dodávatelia palív musia každoročne do 6. Od roku 2015 musia dodávatelia palív 
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31. marca orgánu, ktorý určí členský štát, 
podať správu, ktorá obsahuje spôsoby 
výroby biopalív, ich objemy a emisie 
skleníkových plynov v priebehu životného 
cyklu na jednotku energie, vrátane 
odhadnutých emisí vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy podľa 
prílohy V. Členské štáty oznámia tieto 
údaje Komisii.

každoročne orgánu, ktorý určí členský štát, 
podať správu, ktorá obsahuje spôsoby 
výroby biopalív, ich objemy a emisie 
skleníkových plynov v priebehu životného 
cyklu na jednotku energie, vrátane 
odhadnutých emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy podľa 
prílohy V. Členské štáty oznámia tieto 
údaje Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Podávanie správ v oblasti nepriamej zmeny využívania pôdy by malo byť povinné od roku 
2015.

Pozmeňujúci návrh 244
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Dodávatelia palív musia každoročne do 
31. marca orgánu, ktorý určí členský štát, 
podať správu, ktorá obsahuje spôsoby 
výroby biopalív, ich objemy a emisie 
skleníkových plynov v priebehu životného 
cyklu na jednotku energie. Členské štáty 
oznámia tieto údaje Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Požiadavka na podávanie správ v oblasti nepriamej zmeny využívania pôdy, ktorá sa opiera 
o sporný vedecký základ, je neodôvodnená. Preto sa požiadavka na podávanie správ vypúšťa. 
Podávanie správ na základe hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy predložených Komisiou 
by implikovala emisie skleníkových plynov spôsobené biopalivami, ktoré nie sú vedecky 
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dokázané. Nie je dokázané, že by hypotéza nepriamych zmien využívania pôdy bola vedecky 
overiteľná. Preto nie je vhodným základom pre legislatívny návrh.

Pozmeňujúci návrh 245
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno b
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 5 – pododsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 5 sa úvodná veta prvého 
pododseku nahrádza takto:

vypúšťa sa

„5. „Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
týkajúce sa najmä:“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 246
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno ba (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7a – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek 6a:
„6a. Členské štáty zabezpečujú, aby 
maximálny spoločný príspevok 
dodávateľov vychádzajúci z biopalív 
a biokvapalín vyrobených z obilnín 
a iných plodín bohatých na škrob, cukrov
a olejnín na účely plnenia cieľov 
uvedených v odseku 2 nebol väčší než 
množstvo energie zodpovedajúce 
maximálnemu príspevku uvedenému 
v článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.“
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Christa Klaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) druhý pododsek odseku 1 sa vypúšťa.

Or. de

Odôvodnenie

Na to, aby sa zaviedli spoľahlivé systémy udržateľnosti, sú potrebné prísne a jednotné 
kontroly, ktoré sa musia uplatňovať rovnako na konvenčné aj moderné biopalivá vo všetkých 
členských štátoch. Výnimky pre niektoré druhy odpadu a zvyškov majú ten účinok, že osobitne 
podporujú biopalivá zo surovín, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 248
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) do odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Orientačný zoznam druhov odpadu 
a zvyškov, ktoré možno použiť pri výrobe 
biopalív, je uvedený v prílohe V. Do 
[jedného roka po dátume nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] Komisia vytvorí 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
prijatého v súlade s konzultačným
postupom uvedeným v článku 11 ods. 3 
zoznam kódov odpadu zodpovedajúcich 
každej východiskovej surovine uvedenej 
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v prílohe V. Tieto kódy zodpovedajú 
harmonizovanému zoznamu druhov 
odpadu uvedenému v prílohe 
k rozhodnutiu Komisie 2000/532/ES.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 249
Christofer Fjellner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) odsek 2 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1, 
musí byť aspoň 60 % v prípade biopalív 
vyrábaných v zariadeniach, ktoré začali 
prevádzku po 1. júli 2014. Zariadenie je 
‚v prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív.
V prípade zariadení, ktoré boli 
v prevádzke 1. júla 2014 alebo skôr, na 
účely uvedené v odseku 1 musia biopalivá 
do 31. decembra 2017 dosahovať úsporu 
emisií skleníkových plynov najmenej 35 % 
a od 1. januára 2018 najmenej 50 %.
Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív sa 
vypočíta v súlade s článkom 19 ods. 1.“

Or. en

Odôvodnenie

Nemali by sme odrádzať od využívania biopalív tým, že sprísnime kritériá udržateľnosti skôr, 
než sa uvádza v smernici 2009/30/ES, keďže alternatívou sú fosílne palivá, ktoré nemajú 
žiadne kritériá udržateľnosti. Využívanie biopalív s úsporou emisií skleníkových plynov aspoň 
35 % je lepšie než alternatíva, ktorou sú fosílne palivá.
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Pozmeňujúci návrh 250
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív 
a biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na 
účely uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 
35 % (a to pri emisiách skleníkových 
plynov na úrovni neprekračujúcej 54,47 
gCO2eq/MJ).

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. Takéto ustanovenie by 
zároveň narušilo regulačnú istotu.

Pozmeňujúci návrh 251
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1, 
musí byť aspoň 60 % v prípade biopalív 
vyrábaných zariadeniami, ktoré začali 
prevádzku po 1. júli 2014. Zariadenie je ‚v 

2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1, 
musí byť aspoň 60 % v prípade biopalív 
vyrábaných zariadeniami, ktoré sú v 
prevádzke. Zariadenie je ‚v prevádzke‘, ak 
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prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív.

sa uskutočnila fyzická výroba biopalív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1, 
musí byť aspoň 60 % v prípade biopalív 
vyrábaných zariadeniami, ktoré začali 
prevádzku po 1. januári 2015. Zariadenie 
je ‚v prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1, 
musí byť aspoň 50 % v prípade biopalív 
vyrábaných zariadeniami, ktoré začali 
prevádzku po 1. júli 2014. Zariadenie je ‚v 
prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív.
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Or. fr

Odôvodnenie

Zavedenie minimálnej prahovej hodnoty na úrovni 60 % je prehnané a bude odrádzať od 
výskumu a investícií v oblasti inovatívnych spôsobov výroby moderných biopalív, čo ešte viac 
zníži industrializačný potenciál a teda oslabí cieľ podporovať väčšie rozšírenie moderných 
biopalív na trhu.

Pozmeňujúci návrh 254
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

S účinnosťou od 1. januára 2017 musí 
byť úspora emisií skleníkových plynov
vyplývajúca z využívania biopalív 
a biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na 
účely uvedené v odseku 1, najmenej 50 % 
(a to pri emisiách skleníkových plynov na 
úrovni neprekračujúcej 41,9 gCO2eq/MJ).
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Od 1. januára 2008 musí byť táto úspora 
emisií skleníkových plynov najmenej 60 % 
(a to pri emisiách skleníkových plynov na 
úrovni neprekračujúcej 33,52 gCO2eq/MJ) 
v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrobených v zariadeniach, kde sa výroba 
začala najskôr 1. januára 2017.

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. Takéto ustanovenie by 
zároveň narušilo regulačnú istotu.

Pozmeňujúci návrh 256
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
najneskôr 1. januára 2015, na účely 
uvedené v odseku 1 musia biopalivá do 31. 
decembra 2017 dosahovať úsporu emisií 
skleníkových plynov najmenej 35 % a od
1. januára 2018 najmenej 50 %.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže táto smernica nadobudne účinnosť najskôr na konci roku 2013, jeden polrok nestačí na 
prispôsobenie dostupnej technológie požiadavkám tejto smernice. Ba čo viac, priemyselné 
odvetvie nie je pripravené, keďže v smernici 2009/30/ES z 23. apríla 2009, ktorou sa mení 
a dopĺňa smernica 98/70/ES, sa predpokladalo, že úspora emisií skleníkových plynov bude 
v prípade biopalív vyrobených v zariadeniach, v ktorých výroba začala najskôr 1. januára 
2017, aspoň 60 %.
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Pozmeňujúci návrh 257
Elisabetta Gardini, Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív sa 
vypočíta v súlade s článkom 7d ods. 1.

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív sa 
vypočíta v súlade s článkom 7d ods. 1 
a zohľadňuje celkové úspory skleníkových 
plynov v prípade biopalív, a to od ich 
výroby po ich vplyv na energiu používanú 
na výrobu koncového paliva. Preto by sa 
mala zmeniť metodika dosahovania 
realistického posúdenia životného cyklu 
úspor CO2 v prípade jednotlivých 
biopalív, keďže každé biopalivo (celé či 
čiastočné) bude mať iný vplyv na 
dokončené palivo.

Or. en

Odôvodnenie

Výpočet bilancie skleníkových plynov v prípade biopalív by malo pokrývať výrobu paliva 
počas celého životného cyklu, vrátane následných účinkov úspor CO2.

Pozmeňujúci návrh 258
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) vkladá sa tento odsek 2a:
„2a. Biopalivá a biokvapaliny 
zohľadňované na účely uvedené v odseku 
1 musia byť vyrobené zo surovín 
vyprodukovaných prostredníctvom 
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udržateľných pôdohospodárskych 
postupov zachovávajúcich alebo 
zvyšujúcich zásoby uhlíka 
v ekosystémoch, chrániacich biodiverzitu, 
úrodnosť pôdy a obsah organických látok 
v pôde, brániacich erózii pôdy, 
presadzujúcich ochranu vodných zdrojov 
a s minimálnym vplyvom na dostupnosť 
a kvalitu vody a nutričnú a minerálnu 
rovnováhu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 259
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Odôvodnenie

Komisia sa snaží získať právomoc prijímať delegované akty o záležitostiach, ktoré majú vplyv 
na celé odvetvie biopalív a ktoré by mohli ohroziť legitímne očakávania poľnohospodárov 
a investorov. Preto by mali zostať v riadnom legislatívnom procese.

Pozmeňujúci návrh 260
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb



PE513.033v01-00 26/93 AM\937596SK.doc

SK

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 261
Jo Leinen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno ba (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7b – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 sa nesmú 
vyrábať zo surovín získaných z pôdy s 
vysokým obsahom uhlíka, t. j. z pôdy, 
ktorá v januári 2008 alebo neskôr mala,
a bez ohľadu na to, či naďalej má, jeden 
z týchto statusov:
a) mokraď, t. j. pôda pokrytá alebo 
nasiaknutá vodou trvalo alebo počas 
významnej časti roka;
b) iné prirodzene regenerované lesy;
c) vysadené lesy.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 262
Christa Klaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dopĺňa sa odsek 5a:
„5a. S náležitým zohľadnením ustanovení 
uvedených v článku 7a ods. 2 písm. a), b) 
a c) nesmú suroviny na výrobu biopalív, 
ktoré sa majú započítavať do celkovej 
zmesi, pochádzať z krajín, na ktorých 
plochy obhospodarovanej pôdy sa 
vzťahujú odseky 4 a 5 a v roku výroby 
surovín sa výrazne zmenili.“

Or. de

Odôvodnenie

Viac než 70 % emisií skleníkových plynov vytvorených z dôvodu biopalív a biokvapalín
vyplýva zo zmeny využívania pôdy v oblastiach dažďových pralesov a mokradí. Biopalivá 
vyrobené pomocou takýchto zmien využívania pôdy by sa preto nemali zohľadňovať. Tak by 
sa mohli znížiť emisie skleníkových plynov vznikajúce v týchto krajinách aj emisie 
skleníkových plynov spôsobené nepriamou zmenou využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 263
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno ba (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7b – odsek 6 – pododseky 1a, 1b a 1c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) do odseku 6 sa dopĺňajú tieto 
pododseky:
„Biopalivá zohľadňované na účely 
uvedené v odseku 1 nesmú byť vyrobené 
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z odpadu alebo zvyškov, ak by to ohrozilo 
uplatňovanie a ciele smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES o odpade a o zrušení určitých 
smerníc.
Predovšetkým nesmú byť biopalivá 
zohľadňované na účely uvedené v odseku 
1 vyrobené z odpadu alebo zvyškov, ktoré 
podliehajú cieľom v oblasti opätovného 
použitia alebo recyklácie v súlade 
s článkom 11 ods. 2 smernice 2008/98/ES 
alebo opatreniam, ktoré členské štáty 
prijali vo vzťahu k bioodpadu podľa 
článku 22 uvedenej smernice.
Plány odpadového hospodárstva 
a programy predchádzania vzniku odpadu 
vytvorené členskými štátmi v súlade 
s ustanoveniami kapitoly V smernice 
2008/98/ES zohľadňujú využívanie 
odpadu a zvyškov na výrobu biopalív.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 264
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 7c – odsek 5 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 7c sa odsek 5 nahrádza 
takto:
„5. Komisia prijme rozhodnutia podľa 
odseku 4, len ak predmetná dohoda 
alebo systém spĺňa primerané kritériá 
spoľahlivosti, transparentnosti a 
nezávislej kontroly a primerane chráni 
práva tretích strán.
Tretími stranami sú miestne spoločenstvá 
a pôvodné obyvateľstvo, a akékoľvek iné 
osoby, ktorých sa operácie týkajú, ak 
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majú vlastnícke alebo užívacie právo
k pôde, z ktorej pochádzajú suroviny 
používané na výrobu biopalív a 
biokvapalín.
Dohoda alebo systém sa nepovažuje za 
dohodu spĺňajúcu alebo systém spĺňajúci 
normy uvedené v prvom pododseku, ak si 
nevyžaduje toto:
a) Ochrana práv tretích strán
i) Skôr, než operácie získajú schválenie zo 
strany dohody alebo systému, uskutoční 
sa kontrola práv tretích strán. Kontrola sa 
zdokumentuje.
ii) Pred začiatkom operácií sa získa 
slobodný, vopred udelený a informovaný 
súhlas týchto strán.
iii) Práva tretích strán sa rešpektujú.
iv) Tretím stranám s nepriaznivými 
dôsledkami operácií v oblasti ich práv sa 
poskytne primerané odškodnenie.
b) Minimálne normy spoľahlivosti 
a nezávislej kontroly
v) Kontrolóri sú akreditovaní podľa 
príslušných medzinárodných noriem.
vi) Konflikty záujmov medzi kontrolórmi 
a hospodárskymi subjektmi sa zisťujú, 
riešia a rozhoduje sa o nich v súlade 
s jasnými a účinnými postupmi.
vii) Terénne kontroly sa uskutočňujú 
aspoň raz ročne, s jasnými, 
zdokumentovanými a zverejnenými 
postupmi. Kontroly sa dokumentujú.
viii) Počas kontrol sa uskutočňujú 
konzultácie s tretími stranami. 
Konzultácie sa dokumentujú.
ix) Situácie nedodržiavania predpisov sa 
zisťujú a riešia v súlade s jasnými 
a účinnými postupmi. Tieto postupy 
zahŕňajú termíny plnenia podmienok 
a umožňujú vylúčenie jednotlivých 
operácií alebo dodávok biopalív či 
biokvapalín z dohody alebo systému 
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v prípade nedosiahnutia súladu v termíne.
c) Minimálne normy transparentnosti
x) Dohoda alebo systém sa zverejňuje na 
webovej stránke. Všetky časti tvoriace 
dohodu alebo systém sú zlúčené do 
jediného dokumentu.
xi) Zoznam hospodárskych subjektov 
patriacich do dohody alebo systému sa 
zverejňuje na tej istej webovej stránke 
spolu s kópiami príslušných certifikátov.
xii) Rozhodnutia prijaté Komisiou podľa 
odseku 4 sa zverejňujú na tej istej webovej 
stránke.
Preklad všetkých dokumentov uvedených 
v bodoch x) až xii) sa najmä tretím 
stranám sprístupňuje v úradnom jazyku či 
úradných jazykoch krajín, z ktorých 
suroviny pochádzajú.
V prípade činností uvedených v bodoch i) 
až iii) a viii) môžu tretím stranám 
pomáhať ich zástupcovia.
Dokumenty uvedené v bodoch i), vii) 
a viii) sa uchovávajú aspoň päť rokov 
a na požiadanie sa sprístupňujú Komisii.
Dohoda alebo systém zahŕňa ustanovenia 
umožňujúce Komisii vykonávať práva 
uvedené v prvom odseku článku 7c ods. 
6d.
Pokiaľ ide o systémy na meranie úspor 
emisií skleníkových plynov, tieto systémy 
musia spĺňať aj metodické požiadavky 
uvedené v prílohe V. Zoznam oblastí 
s vysokou hodnotou biodiverzity v zmysle 
článku 7b ods. 3 písm. b) bod ii) musí 
spĺňať primerané normy objektivity 
a súladu s medzinárodne uznávanými 
normami a zabezpečovať vhodné opravné 
prostriedky.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 265
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2b (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 7c – odsek 6 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V článku 7c sa odsek 6 nahrádza 
takto:
„6. S výhradou odseku 6a sa rozhodnutia
podľa odseku 4 prijímajú v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 11 ods. 3, a to so zreteľom na 
pozorovania získané od verejnosti podľa 
odseku 6a. Bez toho, aby to malo vplyv na 
odsek 6d, sú takéto rozhodnutia platné 
maximálne päť rokov.
Keď Komisia plánuje možnosť prijatia 
rozhodnutia podľa odseku 4, zverejní 
dohodu alebo systém na platforme 
transparentnosti podľa článku 24 
smernice 2009/28/ES. Všetky časti 
tvoriace dohodu alebo systém sa zaradia
do jediného dokumentu. Komisia zverejní 
oznámenie, v ktorom vyzve verejnosť 
k tomu, aby predložila pripomienky 
k dohode alebo systému. Lehota na 
podávanie pripomienok nesmie byť 
kratšia než dva mesiace odo dňa 
oznámenia.
Komisia zverejňuje správu o dohode alebo 
systéme na platforme transparentnosti. 
Pri príprave správy sa Komisia môže 
opierať o odborné znalosti tretích strán. 
Akýkoľvek konflikt záujmov vo vzťahu ku 
ktorejkoľvek osobe zapojenej do prípravy 
správy sa zisťuje a rieši.
Po prijatí rozhodnutia podľa odseku 4 sa 
dohoda alebo systém zverejňuje na 
platforme transparentnosti. Všetky časti, 
ktoré dohodu alebo systém tvoria, sa 
zaradia do jediného dokumentu.
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V rozhodnutiach podľa odseku 4 sa 
uvádza, že akákoľvek fyzická alebo 
právnická osoba môže Komisii predložiť 
odôvodnené obavy týkajúce sa fungovania 
dohody alebo systému. Komisia do dvoch 
mesiacov odpovie a uvedie, či plánuje 
podniknúť ďalšie kroky.
Ak dostupné informácie vyvolávajú 
pochybnosti o tom, či dohoda alebo systém
s prijatým rozhodnutím podľa odseku 4 
naďalej spĺňa podmienky odseku 5, 
Komisia posúdi praktické fungovanie 
dohody alebo systému. Na tento účel má 
Komisia právo prístupu k akýmkoľvek 
relevantným dokumentom vytvoreným 
alebo uchovávaným na účely fungovania 
dohody alebo systému.
Ak je to odôvodnené predbežnými 
dôkazmi o vážnych nedostatkoch vo 
fungovaní dohody alebo systému, Komisia 
prostredníctvom vykonávacieho aktu 
prijatého v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 11 ods. 3 
neodkladne pozastaví platnosť 
rozhodnutia podľa odseku 4. 
Pozastavenie sa odvolá rovnakým 
spôsobom, keď posúdenie Komisie 
dospeje k záveru, že sa záležitosť 
vyriešila.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 266
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2c (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 7c – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2c. Do článku 7c sa vkladá tento odsek 
9a:
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„9a. Do [jedného roka od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej posúdi fungovanie dohôd a
dobrovoľných systémov, voči ktorým bolo 
prijaté rozhodnutie podľa odseku 4, a určí 
osvedčené postupy. Správa vychádza 
z najlepších dostupných informácií, a to aj 
získaných z konzultácií so 
zainteresovanými subjektmi, 
a z praktických skúseností pri uplatňovaní 
dohôd a systémov. V správe sa 
zohľadňuje vývoj relevantných 
medzinárodne uznávaných noriem 
a usmernení, vrátane tých, ktoré pripravili 
Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu a združenie ISEAL. Vo 
vzťahu ku každej dohode a každému 
systému sa v správe okrem iného 
analyzuje:
- nezávislosť, podoba a frekvencia
kontrol;
- dostupnosť a skúsenosti pri uplatňovaní 
metód v oblasti odhaľovania a riešenia 
prípadov nedodržiavania predpisov;
- transparentnosť, a to najmä vo vzťahu 
k prístupnosti systému, dostupnosti 
prekladov do úradných jazykov krajín 
a regiónov, z ktorých suroviny 
pochádzajú, dostupnosti zoznamu 
certifikovaných subjektov a príslušných 
osvedčení, dostupnosti kontrolných správ;
- zapojenie zainteresovaných subjektov, 
najmä pokiaľ ide o konzultácie 
s pôvodným obyvateľstvom a miestnymi 
spoločenstvami počas prípravy a revízie 
systému, ako aj počas kontrol;
- celková robustnosť systému, a to najmä 
vo svetle pravidiel v oblasti akreditácie, 
kvalifikácie a nezávislosti kontrolórov
a relevantných orgánov v rámci systému;
- trhová aktualizácia systému.
Ak je to vo svetle správy vhodné, Komisia 
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
návrh zmeny ustanovení tejto smernice, 
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ktoré sa týkajú dobrovoľných systémov, 
s cieľom presadzovať najlepšie postupy.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Jo Leinen

Návrh smernice
Článok 1 – bod 2a (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 7c – odsek 9a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Do článku 7c sa vkladá tento odsek 
9a:
„9a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
na zabránenie podvodnej klasifikácii 
surovín ako odpadu, ak nespĺňajú článok 
4 smernice 2008/98/ES alebo 
porovnateľný program predchádzania 
vzniku odpadu a odpadového 
hospodárstva. Tieto delegované akty sa 
prijmú do 31. decembra 2015, a do ich 
prijatia sa suroviny na účely tejto 
smernice nepovažujú za odpad.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Bas Eickhout

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Na účely článku 7a a článku 7b ods. 2 
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sa emisie skleníkových plynov z biopalív 
počas životného cyklu vypočítavajú 
takto:
a) v prípade, že je určená hodnota 
úspory emisií skleníkových plynov v 
rámci výrobného reťazca biopalív 
stanovená v časti A alebo B prílohy IV a 
hodnota el pre tieto biopalivá vypočítaná 
v súlade s bodom 7 časti C prílohy IV je 
rovná alebo menšia ako nula 
a odhadované emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy sú 
v súlade s časťou B prílohy V nulové, 
použije sa určená hodnota, alebo
b) použije sa skutočná hodnota 
vypočítaná v súlade s metodikou 
stanovenou v časti C prílohy IV
s pripočítaním odhadov emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy uvedených v prílohe V, 
alebo
c) použije sa hodnota vypočítaná ako 
súčet faktorov vzorca uvedeného v bode 
1 časti C prílohy IV, pričom pri 
niektorých faktoroch možno použiť 
podrobné určené hodnoty z časti D alebo 
E prílohy IV a pri všetkých ostatných 
faktoroch skutočné hodnoty vypočítané 
v súlade s metodikou stanovenou v časti 
C prílohy IV, s pripočítaním odhadov 
emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy uvedených v prílohe V.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Na účely článku 7a a článku 7b ods. 2 
sa emisie skleníkových plynov z biopalív 
počas životného cyklu vypočítavajú 
takto:
a) v prípade, že je určená hodnota 
úspory emisií skleníkových plynov v 
rámci výrobného reťazca biopalív, 
vrátane hodnôt nepriamej zmeny 
využívania pôdy uvedených v prílohe V,
stanovená v časti A alebo B prílohy IV a 
hodnota el pre tieto biopalivá vypočítaná 
v súlade s bodom 7 časti C prílohy IV je 
rovná alebo menšia ako nula, použije sa 
určená hodnota, alebo
b) použije sa skutočná hodnota 
vypočítaná v súlade s metodikou 
stanovenou v časti C prílohy IV, alebo
c) použije sa hodnota vypočítaná ako 
súčet faktorov vzorca uvedeného v bode 
1 časti C prílohy IV, pričom pri 
niektorých faktoroch možno použiť 
podrobné určené hodnoty z časti D alebo 
E prílohy IV a pri všetkých ostatných 
faktoroch skutočné hodnoty vypočítané 
v súlade s metodikou stanovenou v časti 
C prílohy IV, s pripočítaním odhadov 
emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy uvedených v prílohe V.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 270
Anne Delvaux

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

-a) v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„a) v prípade, že je určená hodnota 
úspory emisií skleníkových plynov v 
rámci výrobného reťazca biopalív
stanovená v časti A alebo B prílohy IV a 
hodnota el pre tieto biopalivá vypočítaná 
v súlade s bodom 7 časti C prílohy IV je 
rovná alebo menšia ako nula, použije sa 
určená hodnota, s pripočítaním emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy, ako sú uvedené v bode 
19a časti C prílohy IV, alebo“

Or. en

Odôvodnenie

Začlenenie emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy do výpočtu emisií 
skleníkových plynov z biopalív od roku 2018.

Pozmeňujúci návrh 271
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„a) v prípade, že je určená hodnota 
úspory emisií skleníkových plynov v 
rámci výrobného reťazca biopalív
stanovená v časti A alebo B prílohy IV a 
hodnota edl pre tieto biopalivá 
vypočítaná v súlade s bodom 7 časti C 
prílohy IV je rovná alebo menšia ako 
nula, použije sa určená hodnota, alebo“
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 272
Anne Delvaux, Romana Jordan

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno -aa (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) do odseku 1 sa vkladá tento 
pododsek:
„Členské štáty zaisťujú, aby výpočty 
uvedené v písmenách a), b) a c) zahŕňali 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy v súlade s prílohou V, ak 
presahujú maximálny príspevok podľa 
článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.“

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na začlenenie emisií vyplývajúcich z nepriamych zmien využívania pôdy do výpočtu 
emisií skleníkových plynov z biopalív nad stropnou hodnotou.

Pozmeňujúci návrh 273
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4. Prostredníctvom vykonávacieho aktu 
prijatého v súlade s konzultačným 
postupom uvedeným v článku 11 ods. 3 
môže Komisia rozhodnúť, že správy 
uvedené v odseku 3 musia obsahovať 

vypúšťa sa
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presné údaje na účely merania emisií 
skleníkových plynov spojených s 
pestovaním východiskových surovín 
biopalív typicky produkovaných v týchto 
oblastiach na účely článku 7b ods. 2.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 274
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 275
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 276
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy V 
technickému a vedeckému pokroku 
vrátane preskúmania navrhovaných 
hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade skupín plodín; zavedenia 
nových hodnôt na ďalších úrovniach 
rozdelenia; začlenenia doplňujúcich 
hodnôt, ak na trh budú prípadne uvedené 
nové východiskové suroviny biopalív, 
preskúmania kategórií, v ktorých sú 
biopalivám pridelené nulové emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z 
nepotravinového celulózového a 
lignocelulózového materiálu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 19 a článku 7a ods. 6.

Pozmeňujúci návrh 277
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy V 
technickému a vedeckému pokroku 
vrátane preskúmania navrhovaných 
hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade skupín plodín; zavedenia 
nových hodnôt na ďalších úrovniach 
rozdelenia; začlenenia doplňujúcich 
hodnôt, ak na trh budú prípadne uvedené 
nové východiskové suroviny biopalív, 
preskúmania kategórií, v ktorých sú 
biopalivám pridelené nulové emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z 
nepotravinového celulózového a 
lignocelulózového materiálu.

vypúšťa sa

Or. es

Pozmeňujúci návrh 278
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy V 
technickému a vedeckému pokroku 
vrátane preskúmania navrhovaných 
hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade skupín plodín; zavedenia 
nových hodnôt na ďalších úrovniach 
rozdelenia; začlenenia doplňujúcich 
hodnôt, ak na trh budú prípadne uvedené 
nové východiskové suroviny biopalív, 
preskúmania kategórií, v ktorých sú 

vypúšťa sa
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biopalivám pridelené nulové emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z 
nepotravinového celulózového a 
lignocelulózového materiálu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 279
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy V 
technickému a vedeckému pokroku 
vrátane preskúmania navrhovaných 
hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade skupín plodín; zavedenia 
nových hodnôt na ďalších úrovniach 
rozdelenia; začlenenia doplňujúcich 
hodnôt, ak na trh budú prípadne uvedené 
nové východiskové suroviny biopalív, 
preskúmania kategórií, v ktorých sú 
biopalivám pridelené nulové emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z 
nepotravinového celulózového a 
lignocelulózového materiálu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 280
Christa Klaß
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy V technickému a 
vedeckému pokroku vrátane preskúmania 
navrhovaných hodnôt nepriamej zmeny 
využívania pôdy v prípade skupín plodín; 
zavedenia nových hodnôt na ďalších 
úrovniach rozdelenia; začlenenia 
doplňujúcich hodnôt, ak na trh budú 
prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív, preskúmania kategórií, 
v ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy V technickému a 
vedeckému pokroku, zavedenia hodnôt 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
každý kalendárny rok podľa prílohy V; 
zavedenia nových hodnôt na ďalších 
úrovniach rozdelenia (t. j. na úrovni 
východiskových surovín); začlenenia 
doplňujúcich hodnôt, ak na trh budú 
prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív, a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.

Or. en

Odôvodnenie

Každoročné určovanie hodnôt emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 281
Françoise Grossetête, Dominique Vlasto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy V technickému a 
vedeckému pokroku vrátane preskúmania 
navrhovaných hodnôt nepriamej zmeny 

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy V technickému a 
vedeckému pokroku vrátane preskúmania 
navrhovaných hodnôt nepriamej zmeny 
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využívania pôdy v prípade skupín plodín; 
zavedenia nových hodnôt na ďalších 
úrovniach rozdelenia; začlenenia 
doplňujúcich hodnôt, ak na trh budú 
prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív, preskúmania kategórií, v 
ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.

využívania pôdy v prípade skupín plodín; 
zavedenia nových hodnôt na ďalších 
úrovniach rozdelenia; začlenenia 
doplňujúcich hodnôt, ak na trh budú 
prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív, preskúmania kategórií, v 
ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu, pričom týmito delegovanými
aktmi musí podporovať výskum a vývoj 
inovatívnych technológií a zohľadňovať 
potrebné zlepšenie bezpečnosti dodávok 
naftových palív, ktoré sa používajú vo 
väčšine európskych automobilov.

Or. fr

Odôvodnenie

Aby sa nevytvorila neistota, ktorá by odrádzala od investícií, bude účelom plánovaných 
opatrení podpora výskumu a vývoja v členských štátoch a uspokojovanie potrieb trhu, pričom 
sa v nich musia zohľadniť špecifiká európskeho automobilového parku.

Pozmeňujúci návrh 282
Sophie Auconie

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy V technickému a 
vedeckému pokroku vrátane preskúmania 
navrhovaných hodnôt nepriamej zmeny 
využívania pôdy v prípade skupín plodín; 
zavedenia nových hodnôt na ďalších 
úrovniach rozdelenia; začlenenia 
doplňujúcich hodnôt, ak na trh budú 
prípadne uvedené nové východiskové 

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy V technickému a 
vedeckému pokroku vrátane preskúmania 
navrhovaných hodnôt nepriamej zmeny 
využívania pôdy v prípade skupín plodín; 
zavedenia nových hodnôt na ďalších 
úrovniach rozdelenia; začlenenia 
doplňujúcich hodnôt, ak na trh budú 
prípadne uvedené nové východiskové 
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suroviny biopalív, preskúmania kategórií, v 
ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.

suroviny biopalív, preskúmania kategórií, v 
ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu. V rámci možností sa týmito
delegovanými aktmi podporuje rozvoj 
inovatívnych a efektívnych technológií 
zodpovedajúcich potrebám životného 
prostredia.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 283
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V záujme ochrany už vynaložených 
investícií sa v prípade zariadení 
uvedených do prevádzky najneskôr 1. júla 
2014 do 31. decembra 2017 nezohľadňujú 
emisie spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy uvedené v prílohe V k 
tejto smernici na účely výpočtu uvedeného 
v odseku 1 pre časť celkovej spotreby 
biopalív z obilnín a iných plodín bohatých 
na škrob, z cukrov a z olejnín alebo iných 
energetických plodín pestovaných na 
pôde.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno b
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 285
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 286
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Odôvodnenie

Článok 7d obsahuje zásadne dôležité prvky smernice a preto nespadá do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 287
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie k odôvodneniu 19 a k článku 7a ods. 6.

Pozmeňujúci návrh 288
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno ca (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) dopĺňa sa tento odsek 8a:
„8a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10a 
týkajúce sa zavedenia podrobných 
vymedzení vrátane technických 
špecifikácií požadovaných pre kategórie 
uvedené v bode 9 časti C prílohy IV.“

Or. es

Pozmeňujúci návrh 289
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno cb (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) dopĺňa sa tento odsek 8b:
„8b. Najneskôr 31. decembra 2015 
Komisia predloží legislatívny návrh s 
cieľom zapracovať ďalšie opatrenia na 
zmiernenie nepriamej zmeny využívania 
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pôdy, napríklad využívanie vedľajších 
produktov, zvýšenie výnosov, účinnosť 
výroby a rastlinnú výrobu na opustenej 
alebo nevyužitej pôde, prostredníctvom 
bonusu podobnému tomu, ktorý je 
stanovený za biomasu získavanú z pôdy za 
podmienok uvedených v bode 8 časti C 
prílohy IV.“

Or. es

Pozmeňujúci návrh 290
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5
Smernica 98/70/ES
Článok 8a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Článok 8a ods. 3 sa mení a dopĺňa 
takto:

vypúšťa sa

„3. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 
týkajúce sa preskúmania limitu pre obsah 
MMT v palivách stanoveného v odseku 2. 
Toto preskúmanie sa vykoná na základe 
výsledkov posúdenia uskutočneného s 
použitím skúšobnej metodiky uvedenej v 
odseku 1. Môže sa znížiť na nulu, ak je to 
odôvodnené posúdením rizík. Nemôže sa 
zvýšiť, pokiaľ to nie je odôvodnené 
posúdením rizík.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 291
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5a (nový)
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Smernica 98/70/ES
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Do článku 9 sa vkladá tento odsek 2a:
„2a. Komisia by mala kontrolovať 
výkonnosť biopalív za všetkých 
meteorologických podmienok, ktoré sa 
v Európskej únii vyskytujú, aby sa zaistilo, 
že kvalita biopalív používaných vo 
vozidlách nevedie ku zhoršovaniu emisií 
znečisťujúcich látok, emisií CO2 ani 
celkovej výkonnosti vozidla.
V prípade potreby je Komisia 
splnomocnená prijať delegované akty 
podľa článku 10a o prispôsobovaní 
prílohy I alebo II tejto smernice 
technickému a vedeckému pokroku 
s cieľom zaviesť konkrétne parametre, 
testovacie limity a testovacie metódy.“

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné kontrolovať normy konvenčných biopalív, aby sa zaistila vysoká kvalita výrobkov 
pre spotrebiteľov. V prípade potreby by sa významné parametre zaisťovania kvality biopalív 
mali zaviesť v smernici 98/70/ES.

Pozmeňujúci návrh 292
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 1 – bod 5a (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 9 – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Do článku 9 sa vkladá tento odsek 2a:
„2a. Komisia by mala kontrolovať 
výkonnosť biopalív za všetkých 
meteorologických podmienok, ktoré sa 
v Európskej únii vyskytujú, aby sa zaistilo, 
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že kvalita biopalív používaných vo 
vozidlách nevedie ku zhoršovaniu emisií 
znečisťujúcich látok, emisií CO2 ani 
celkovej výkonnosti vozidla.
Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty podľa článku 10a 
o prispôsobovaní prílohy I alebo II tejto 
smernice technickému a vedeckému 
pokroku s cieľom v prípade potreby 
zaviesť konkrétne parametre, testovacie 
limity a testovacie metódy.“

Or. en

Odôvodnenie

Normy konvenčných biopalív by sa mali kontrolovať, aby sa spotrebiteľom zaistila dostupnosť 
vysokokvalitných výrobkov. V prípade potreby by sa významné parametre zaisťovania kvality 
biopalív mali zaviesť v smernici 98/70/ES.

Pozmeňujúci návrh 293
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. V článku 10 sa odsek 1 nahrádza takto: vypúšťa sa
„1. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 
týkajúce sa prispôsobenia povolených 
analytických metód uvedených v 
prílohách I, II a III technickému a 
vedeckému pokroku.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 294
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 6
Smernica 98/70/ES
Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 295
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Vkladá sa tento článok 10a: vypúšťa sa
„Článok 10a
Výkon delegovania právomocí
1. Právomoc prijímať delegované akty 
udelená Komisii podlieha podmienkam 
stanoveným v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7 , 
článku 8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 platí 
na neurčité obdobie odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
3. Delegovanie právomocí uvedených v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7, článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
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kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o 
zrušení sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
neskorším dňom, ktorý je v ňom určený. 
Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 7a 
ods. 5, článku 7b ods. 3 druhého 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7, článku
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 nadobúda 
účinnosť, len ak Európsky parlament 
alebo Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty Európsky parlament a Rada 
informujú Komisiu o svojom rozhodnutí 
nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa 
táto lehota predĺži o 2 mesiace.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 296
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5 a 7, článku 8a 
ods. 3 a článku 10 ods. 1 na Komisiu platí 
na obdobie piatich rokov [odo dňa 
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účinnosti tejto smernice. nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho aktu]. Komisia vypracuje 
správu o delegovaní právomocí najneskôr 
9 mesiacov pred koncom tohto 
päťročného obdobia. Delegovanie 
právomocí sa automaticky predĺži 
o rovnako dlhé obdobie, ak proti takémuto 
predĺženiu Európsky parlament alebo 
Rada nepodá námietku najneskôr 3 
mesiace pred koncom každého obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s Európskym parlamentom štandardne používanou formuláciou v prípade 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 297
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 298
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 299
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 301
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 302
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomocí uvedených v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7, článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení 
sa ukončuje delegovanie právomoci 
uvedenej v danom rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 

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

nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
neskorším dňom, ktorý je v ňom určený. 
Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných 
aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 304
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 305
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 307
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 2 – bod -1 (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Článok 1 sa nahrádza takto:
„Touto smernicou sa ustanovuje 
spoločný rámec presadzovania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie. 
Stanovujú sa v nej záväzné národné ciele 
pre celkový podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov energie na 
hrubej konečnej energetickej spotrebe 
[...]. Stanovujú sa v nej pravidlá 
týkajúce sa štatistických prenosov medzi 
členskými štátmi, spoločných projektov 
medzi členskými štátmi a s tretími 
krajinami, potvrdení o pôvode, 
administratívnych postupov, 
informovania a odbornej prípravy a 
prístupu k elektrizačnej sústave pre 
energiu z obnoviteľných zdrojov 
energie. Touto smernicou sa ustanovujú 
kritériá trvalej udržateľnosti pre 
biopalivá a biokvapaliny.“

Or. it

Pozmeňujúci návrh 308
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

-1. V článku 2 sa písmeno e) nahrádza 
takto:
„e) „biomasa“ sú biologicky rozložiteľné 
časti výrobkov, odpadu a zvyškov 
biologického pôvodu z 
poľnohospodárstva (vrátane rastlinných 
a živočíšnych látok), lesného 
hospodárstva a príbuzných odvetví 
vrátane rybného hospodárstva a 
akvakultúry, ako aj biologicky 
rozložiteľné časti priemyselného a 
komunálneho odpadu, avšak okrem 
lesníckych a iných zvyškov, ktoré sú 
priemyselne alebo hospodársky opätovne 
využiteľné alebo recyklovateľné na ďalšie 
priemyselné využitie;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 309
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. V článku 2 sa písmeno k) nahrádza 
takto:
„k) „systém podpory“ je akýkoľvek 
nástroj, systém alebo mechanizmus, 
ktorý uplatňuje členský štát alebo 
skupina členských štátov a ktorý 
podporuje využívanie energie z 
obnoviteľných zdrojov energie znížením
nákladov na túto energiu, zvýšením 
ceny, za ktorú sa môže predávať, alebo 
zvýšením nakúpeného objemu takejto 
energie prostredníctvom povinnosti 
využívania energie z obnoviteľných 
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zdrojov energie alebo inak; toto okrem 
iného zahŕňa aj investičnú pomoc, 
oslobodenie od dane alebo zníženie dane, 
vrátenie dane, systémy podpory 
povinnosti využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie vrátane 
systémov využívajúcich „zelené“
certifikáty a systémy priamej podpory 
cien vrátane výkupných sadzieb a 
vyplácania prémií; systémy podpory 
nesmú narúšať trhy so surovinami 
v iných priemyselných odvetviach, ktoré 
tradične využívajú rovnaké suroviny;“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 310
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. V článku 2 sa písmeno k) nahrádza 
takto:
„k) „systém podpory“ je akýkoľvek 
nástroj, systém alebo mechanizmus, 
ktorý uplatňuje členský štát alebo 
skupina členských štátov a ktorý 
podporuje využívanie energie z 
obnoviteľných zdrojov energie znížením 
nákladov na túto energiu, zvýšením 
ceny, za ktorú sa môže predávať, alebo 
zvýšením nakúpeného objemu takejto 
energie prostredníctvom povinnosti 
využívania energie z obnoviteľných 
zdrojov energie alebo inak; toto okrem 
iného zahŕňa aj investičnú pomoc, 
oslobodenie od dane alebo zníženie dane, 
vrátenie dane, systémy podpory 
povinnosti využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie vrátane 
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systémov využívajúcich „zelené“ 
certifikáty a systémy priamej podpory 
cien vrátane výkupných sadzieb a 
vyplácania prémií; systémy podpory 
nesmú narúšať ceny na trhoch so 
surovinami v iných priemyselných 
odvetviach, ktoré tradične využívajú 
rovnaké suroviny;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 311
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 312
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 313
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do článku 2 sa dopĺňa nové písmeno 
pa):
„pa) „moderné biopalivá“ sú biopalivá 
vyrábané z východiskových surovín, ktoré 
priamo nekonkurujú potravinárskym 
a kŕmnym plodinám. Neúplný zoznam 
moderných biopalív je uvedený v prílohe 
IX. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25b prijímať delegované akty 
s cieľom prispôsobiť tento zoznam 
vedeckému a technickému pokroku.“

Or. es

Pozmeňujúci návrh 314
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Do článku 2 sa dopĺňa toto nové 
písmeno:
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„pa) „moderné biopalivá“ sú biopalivá, 
v prípade ktorých sú relevantné 
alternatívne spôsoby použitia spojené 
s výraznými emisiami metánu alebo 
oxidov dusíka bez vyrábania použiteľnej 
energie v súlade s vymedzením uvedeným 
v prílohe IX. Komisia je splnomocnená v 
súlade s článkom 25b prijímať 
delegované akty s cieľom prispôsobiť 
tento zoznam v súvislosti s vedeckým
a technickým pokrokom.“

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 315
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Chris Davies

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pa) „nízkouhlíkové palivo“ je palivo 
s emisiami skleníkových plynov za životný 
cyklus, ktoré sú v porovnaní so základnou 
normou platnou pre palivá vychádzajúcou 
z emisií skleníkových plynov za životný 
cyklus na jednotku energie z fosílnych 
palív v roku 2010 prinajmenšom o 50 % 
nižšie;“

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité podporovať dopyt po nízkouhlíkových palivách a ich presadzovanie.

Pozmeňujúci návrh 317
Bas Eickhout

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pa) „zachytávanie a využívanie uhlíka na 
dopravné účely“ je proces, ktorým sa 
zachytávajú plynové toky odpadu 
a zvyškov bohaté na uhlík (CO/CO2) 
z neobnoviteľných zdrojov energie a mení 
ich na palivá, ktoré sa používajú v odvetví 
dopravy;“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Sari Essayah, Riikka Pakarinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pa) „zvyšok po spracovaní“ je látka, 
ktorá nie je konečným produktom, 
o ktorého výrobu sa priamo usiluje 
v rámci výrobného procesu. Nie je 
primárnym zámerom výrobného procesu 
a proces nebol zámerne pozmenený tak, 
aby sa v ňom vyrábala táto látka.“

Or. en

Odôvodnenie

V Európe je niekoľko výkladov pojmu „zvyšok“. V záujme jednoznačnosti by táto smernica 
mala obsahovať jasné vymedzenie. Toto vymedzenie obsahovalo oznámenie Komisie 
o uplatňovaní systému trvalej udržateľnosti biopalív a biokvapalín v EÚ v praxi a o 
pravidlách započítavania pre biopalivá (2010/C 160/2).

Pozmeňujúci návrh 319
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) názov sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„Záväzné národné ciele a opatrenia pre
využívanie energie z obnoviteľných 
zdrojov energie“.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 320
Britta Reimers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 321
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Pozmeňujúci návrh 322
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 324
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 325
Christa Klaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Or. de

Odôvodnenie

V záujme splnenia povinných vnútroštátnych celkových cieľov v oblasti využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov by sa rozhodovanie o tu uvedených opatreniach malo, v súlade so 
zásadou subsidiarity, ponechať na členských štátoch.

Pozmeňujúci návrh 326
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

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.
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Pozmeňujúci návrh 327
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na účel zhody s cieľom uvedeným v 
prvom pododseku nesmie byť maximálny 
spoločný podiel konvenčných aj 
moderných biopalív a biokvapalín 
vyrábaných z východiskových surovín 
uvedených v prílohe IX väčší než 
množstvo energie zodpovedajúce 
maximálnemu podielu stanovenému v 
článku 3 ods. 4 písm. d).

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zvážiť zavedenie spoločného cieľa pre konvenčné aj moderné biopalivá.

Pozmeňujúci návrh 328
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na účel zhody s cieľom uvedeným v 
prvom pododseku nesmie byť maximálny 
spoločný podiel biopalív a biokvapalín 
vyrábaných z olejnín väčší než množstvo 
energie zodpovedajúce maximálnemu 
podielu stanovenému v článku 3 ods. 4 
písm. d).

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 329
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na účel zhody s cieľom uvedeným v 
prvom pododseku je maximálny spoločný 
podiel biopalív a biokvapalín vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov, olejnín a energetických plodín
podmienený tým, že sa suroviny získavajú 
z pôdy obhospodarovanej spôsobom, ktorý 
zlepšuje celkovú pôdnu kapacitu 
ukladania uhlíka a chráni úrodnosť pôdy, 
a nesmie byť väčší než množstvo energie 
zodpovedajúce maximálnemu podielu 
stanovenému v článku 3 ods. 4.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 330
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 331
Paolo Bartolozzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„V roku 2020 musí energia z moderných 
biopalív pokrývať aspoň 3 % konečnej 
spotreby energie v doprave. V roku 2025 
musí energia z moderných biopalív 
pokrývať aspoň 5 % konečnej spotreby 
energie v doprave.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 332
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod -i (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) prvý pododsek sa nahrádza takto:
„Každý členský štát zabezpečí, aby 
podiel energie z moderných zdrojov 
energie pre dopravu vo všetkých formách 
dopravy predstavoval v roku 2020 aspoň 
3 % konečnej energetickej spotreby v 
doprave v danom členskom štáte.“

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh nahrádza cieľ pre biopalivá v doprave na úrovni 10 % cieľom pre 
moderné zdroje energie pre dopravu, t. j. moderné biopalivá a zachytávanie a využívanie 
uhlíka na dopravné účely (napr. využívanie nevyhnutne produkovaných priemyselných 
odpadových plynov na živenie mikróbovej fermentácie vyrábajúcej kvapalné alebo plynné 
palivo) na úrovni 3 %. Ak zohľadníme viacnásobné započítavanie, dosahuje to podobný 
kvantitatívny cieľ ako návrh Komisie bez nutnosti využívania plodín pestovaných na pôde.

Pozmeňujúci návrh 333
Sophie Auconie

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod -i (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) prvý pododsek sa nahrádza takto:
„Každý členský štát zabezpečí, aby 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
energie vo všetkých formách dopravy 
predstavoval v roku 2020 aspoň 8 % 
konečnej energetickej spotreby v 
doprave v danom členskom štáte.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 334
Anne Delvaux

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod -i (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) prvý pododsek sa nahrádza takto:
„Každý členský štát zabezpečí, aby 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
energie vo všetkých formách dopravy 
predstavoval v roku 2020 aspoň 10 % 
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konečnej energetickej spotreby v 
doprave v danom členskom štáte. 
Členský štát sa môže od tohto cieľa 
odchýliť, ak sú splnené tieto podmienky:
- členský štát dosiahol ciele uvedené 
v odsekoch 1 a 2;
- celková spotreba energie v odvetví 
dopravy v členskom štáte nepresahuje 
predpovede uvedené v národnom akčnom 
pláne pre oblasť obnoviteľných zdrojov 
energie;
- členský štát preukáže, že toto odchýlenie 
umožňuje dosiahnuť ciele uvedené 
v odsekoch 1 a 2 s nižšími nákladmi, 
a preto sa zaväzuje, že sa pokúsi tieto ciele 
prekonať.“

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ 10 % energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy by mohol mať neželané 
dôsledky (napr. nadmernú podporu poľnohospodárskych palív, ktoré konkurujú potravinám). 
Je užitočné umožniť členským štátom, aby svoje ciele splnili alternatívnym spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 335
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod -i (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 336
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod -i (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) za prvý pododsek sa vkladajú tieto 
pododseky:
„V roku 2020 musí najmenej 2 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
pokrývať energia z moderných biopalív. 
„V roku 2025 musí najmenej 4 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
pokrývať energia z moderných biopalív.“

Or. es

Pozmeňujúci návrh 337
Sophie Auconie

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod -i (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododseky 1a a 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) za prvý pododsek sa vkladajú tieto 
pododseky:
„V roku 2020 musí najmenej 2 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
pokrývať energia z moderných biopalív. 
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„V roku 2025 musí najmenej 4 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
pokrývať energia z moderných biopalív.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 338
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odsek 4 sa mení a dopĺňa takto: c) odsek 4 sa vypúšťa.
i) v písmene b) sa dopĺňa tento text:
„Táto zarážka sa nedotkne článku 17 ods. 
1 písm. a) a článku 3 ods. 4 písm. d);“
ii) dopĺňa sa toto písmeno d):
d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 5 
% (odhadovaný podiel na konci roku 
2011) konečnej spotreby energie v 
doprave.
ii) Pridáva sa toto nové písmeno e):
Za podiel, ktorý tvoria:
i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.
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Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až 
iii).
Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu 
implementáciu pravidiel započítavania 
ustanovených v tejto smernici. Komisia je 
splnomocnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 25b týkajúce sa 
zoznamu stanoveného v prílohe IX.“

Or. it

Odôvodnenie

Na vyriešenie základného problému udržateľnosti biopalív je nutné odstrániť jeho príčinu, 
inými slovami je nutné zrušiť záväzný cieľ na úrovni 10 % stanovený v smernici 2009/28/ES. 
Okrem toho, na zníženie množstva emisií skleníkových plynov v odvetví dopravy existujú 
životaschopné a menej problematické alternatívy, napríklad lepšia palivová účinnosť vozidiel 
a presadzovanie verejnej dopravy (najmä železničnej). 

Pozmeňujúci návrh 339
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) v písmene b) sa dopĺňa tento text: vypúšťa sa
„Táto zarážka sa nedotkne článku 17 ods. 
1 písm. a) a článku 3 ods. 4 písm. d);“

Or. es

Pozmeňujúci návrh 340
Bas Eickhout
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod i
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) v písmene b) sa dopĺňa tento text: i) písmeno b) sa nahrádza takto:
„Táto zarážka sa nedotkne článku 17 ods. 1 
písm. a) a článku 3 ods. 4 písm. d);“

„b) pri výpočte čitateľa, ktorým je 
množstvo energie z obnoviteľných 
zdrojov energie a zo zachytávania 
a využívania uhlíka spotrebované v 
doprave na účely prvého pododseku, sa 
zohľadňujú tie druhy modernej energie z 
obnoviteľných zdrojov, ktoré sú 
vyrobené z východiskových surovín 
uvedených v prílohe IX, elektrická 
energia z obnoviteľných zdrojov a energia 
zo zachytávania a využívania uhlíka na 
dopravné účely. Táto zarážka sa nedotkne 
článku 17 ods. 1 písm. a) a článku 3 ods. 4 
písm. d);“

Or. en

Odôvodnenie

Moderné biopalivá, elektrická energia z obnoviteľných zdrojov a zachytávanie a využívanie 
uhlíka na dopravné účely (napr. využívanie nevyhnutne produkovaných priemyselných 
odpadových plynov na živenie mikróbovej fermentácie vyrábajúcej kvapalné alebo plynné 
palivo) by sa započítavali do cieľa moderných zdrojov energie pre dopravu na úrovni 3 %.

Pozmeňujúci návrh 341
Anne Delvaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) v písmene c) sa druhá veta nahrádza 
takto:
„pri výpočte množstva elektriny z 
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obnoviteľných zdrojov energie 
spotrebovanej [...] vozidlami (cestnými aj 
inými) na elektrický pohon sa okrem 
toho táto spotreba považuje za 5-
násobok energetického obsahu vstupu 
elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Dan Jørgensen, Britta Thomsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) v písmene c) sa druhá veta nahrádza 
takto:
„pri výpočte množstva elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie 
spotrebovanej cestnými vozidlami na 
elektrický pohon sa okrem toho táto 
spotreba považuje za 5-násobok 
energetického obsahu vstupu elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 343
Bas Eickhout

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) v písmene c) sa druhá veta nahrádza 
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takto:
„pri výpočte množstva elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie 
spotrebovanej cestnými vozidlami na 
elektrický pohon sa okrem toho táto 
spotreba považuje za štvornásobok 
energetického obsahu vstupu elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) v písmene c) sa druhá veta nahrádza 
takto:
„pri výpočte množstva elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie 
spotrebovanej cestnými vozidlami na 
elektrický pohon a elektrifikovanými
železnicami sa okrem toho táto spotreba 
považuje za 2,5-násobok energetického 
obsahu vstupu elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 345
Pilar Ayuso

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

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

Or. es

Pozmeňujúci návrh 346
Christa Klaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli 

i) musí byť podiel energie z biopalív 
vyrábaných zo surovín uvedených 
v článku 21 ods. 2 v roku 2020 aspoň 2 %
celkovej spotreby energie v doprave a

ii) musí byť podiel energie z biopalív 
vyrábaných z potravinových plodín aspoň 
8 % celkovej spotreby energie.

Or. de

Odôvodnenie

Dvojnásobné a štvornásobné započítavanie by narúšalo trhy s životne dôležitými surovinami 
a nahradili by sa súčasné metódy recyklácie surovinového odpadu. Výsledkom by bola vyššia 
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produkcia odpadu a cestovanie celosvetového odpadu do EÚ. 

Pozmeňujúci návrh 347
Britta Reimers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli 

i) musí byť podiel energie z biopalív 
vyrábaných z východiskových surovín 
uvedených v prílohe IX v roku 2020 aspoň 
2 % konečnej spotreby energie v doprave a

ii) musí byť podiel energie z biopalív 
vyrábaných z potravinových plodín aspoň 
8 % [10 %] konečnej spotreby energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 348
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 5 
% (odhadovaný podiel na konci roku 

d) pri výpočte biopalív v čitateli 
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2011) konečnej spotreby energie v 
doprave. 

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

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

Or. de

Odôvodnenie

Zavedenie 5 % limitu pre biopalivá prvej generácie so sebou prináša riziko nedosiahnutia 
cieľa stanoveného v smernici 2009/28/ES, aby bol podiel energie z obnoviteľných zdrojov v 
roku 2020 aspoň 10 % konečnej spotreby energie v doprave. Moderné biopalivá sa ešte stále 
vyvíjajú a v tomto desaťročí nedosiahnu trhovú vyspelosť. Preto je potrebné samostatné 
pravidlo o 2 % podiele.

Pozmeňujúci návrh 349
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli i) musí
byť podiel energie z biopalív vyrábaných 
zo surovín uvedených v časti A prílohy IX 
a v časti B prílohy IX v roku 2020 aspoň 
2 % konečnej spotreby energie v doprave, 
a ii) podiel energie z biopalív vyrábaných
z obilnín a iných plodín bohatých na škrob
a cukrov musí byť v roku 2020 8 % 
konečnej spotreby energie v benzíne. 

Or. fr

Odôvodnenie

Je teda vhodné podporovať výskum a vývoj vo všetkých oblastiach s veľkým potenciálom, a to 
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buď systémom energetického obsahu, alebo určením čiastkových cieľov v oblasti 
začleňovania, ktoré investorom prinesú viditeľnosť a aktivitu, a to podľa vyspelosti 
príslušných odvetví.

Pozmeňujúci návrh 350
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z moderných biopalív v 
roku 2020 menší než 2 % konečnej 
spotreby energie v doprave. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 351
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z moderných biopalív v 
roku 2020 menší než 2 % konečnej 
spotreby energie v doprave. 

Or. en
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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. Moderné biopalivá sa ešte stále vyvíjajú a podľa predbežnej verzie 
štúdie FAO sa s nimi v tomto desaťročí zatiaľ nebude v plnej miere obchodovať. Aby sa im 
poskytol prístup na trh, je nevyhnutné stanoviť osobitnú úroveň 2 %.

Pozmeňujúci návrh 352
Paolo Bartolozzi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných 
z východiskových surovín uvedených 
v časti A prílohy IX (moderné biopalivá) v 
roku 2020 menší než 3 % konečnej 
spotreby energie v doprave. Biopalivá 
vyrábané z východiskových surovín 
uvedených v časti B prílohy IX sa 
považujú za dvojnásobok svojho 
energetického obsahu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z konvenčných aj 
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obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 
5 % (odhadovaný podiel na konci roku 
2011) konečnej spotreby energie v 
doprave. 

moderných biopalív v roku 2020 väčší než 
8 % (odhadovaný podiel na konci roku 
2011) konečnej spotreby energie v 
doprave. 

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zvážiť zavedenie spoločného cieľa pre konvenčné aj moderné biopalivá.

Pozmeňujúci návrh 354
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov, olejnín a energetických plodín
nesmie byť v roku 2020 väčší než 3 %
(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 355
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
olejnín v roku 2020 väčší než 4 %
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cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 5 %
(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave.

(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 356
Dan Jørgensen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov, olejnín a iných energetických 
plodín pestovaných v pôde v roku 2020 
väčší než 4 % (odhadovaný podiel na konci 
roku 2011) konečnej spotreby energie v 
doprave.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 357
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
olejnín a iných energetických plodín 
uvedených v časti A prílohy VIII v roku 
2020 väčší než 7 % (odhadovaný podiel na 
konci roku 2011) konečnej spotreby 
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energie v doprave.

Or. en

Odôvodnenie

Jeden problém by sa nemal riešiť na úkor vytvorenia iného problému. Násobiace faktory 
navrhované v prípade tzv. moderných biopalív môžu spôsobiť urýchlenie ich výroby
s dôsledkami pre lesný ekosystém, úrodnosť pôdy a pôdne ekosystémy, ktoré dnes ešte nie sú 
dostatočne jasné.

Pozmeňujúci návrh 358
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 359
Christofer Fjellner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) Pre výpočet biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
olejnín v roku 2020 väčší než 5 % 
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cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 5 % 
(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave.

(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave.

Or. en

Odôvodnenie

V posúdení vplyvu, ktoré je priložené k tomuto návrhu, sa uznáva, že je ťažké odhadnúť 
presné množstvo emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy. Z dôvodu tejto 
neistoty je vhodné zachovať opatrnosť. Jeden záver sa však zdá byť stabilnejší: existuje zjavný 
rozdiel medzi bioetanolom a bionaftou, pokiaľ ide o emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy aj priame emisie sú 
v prípade etanolu omnoho nižšie, takže používanie bioetanolu výrazne znižuje množstvo emisií 
z odvetvia dopravy. Tento rozdiel by súčasná revízia smerníc mala odrážať.

Pozmeňujúci návrh 360
Jo Leinen, Judith A. Merkies

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 5 % 
(odhadovaný podiel na konci roku 2011)
a podiel elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov používanej 
v cestnej a železničnej doprave, alebo 
využívanie obnoviteľných palív 
nebiologického pôvodu, nesmie byť menší 
než 2,5 % konečnej spotreby energie v 
doprave. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 361
Erik Bánki
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iia (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Ciele politiky EÚ v oblasti klímy by sa mali rozšíriť na obdobie po roku 2020. Existujúce aj 
nové investície si pritom vyžadujú stabilný regulačný rámec a ochranu ich legitímnych 
očakávaní.

Pozmeňujúci návrh 362
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) dopĺňa sa toto písmeno:
„da) V roku 2020 musí energia 
z moderných biopalív pokrývať aspoň 3 % 
konečnej spotreby energie v doprave.“

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 363
Judith A. Merkies, Britta Thomsen, Dan Jørgensen
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iia (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) dopĺňa sa toto písmeno da):
„V roku 2020 musí byť príspevok 
moderných biopalív tvoriť aspoň 3 % 
konečnej spotreby energie v doprave.“ 

Or. en


