
AM\937597SK.doc PE513.034v01-00

SK Zjednotení v rozmanitosti SK

EURÓPSKY PARLAMENT 2009 – 2014

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

2012/0288(COD)

3.6.2013

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY
364 – 482

Návrh správy
Corinne Lepage
(PE508.236v01-00)

k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení a dopĺňa 
smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov

Návrh smernice
(COM(2012)0595 – C7-0337/2012 – 2012/0288(COD))



PE513.034v01-00 2/84 AM\937597SK.doc

SK

AM_Com_LegReport



AM\937597SK.doc 3/84 PE513.034v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 364
Britta Reimers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 365
Christa Klaß
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

Dvojnásobné a štvornásobné započítavanie by viedlo k narušeniu životne dôležitých trhov so 
surovinami a nahradili by sa existujúce metódy recyklácie surovinového odpadu. Výsledkom 
by bola vyššia miera produkcie odpadu a globálne cestovanie odpadu do EÚ.



AM\937597SK.doc 5/84 PE513.034v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 366
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

Viacnásobné započítavanie je štatistický trik, ktorý by viedol k zavádzaniu verejnosti, pokiaľ 
ide o skutočný prínos moderných biopalív a ohrozil by klimatické ciele stanovené do roku 
2020; navyše spochybňuje ciele smerníc 98/70/ES a 2009/28/ES, znižuje dostupnosť 
obnoviteľných zdrojov energie pre odvetvie dopravy, zvyšuje energetickú závislosť EÚ a 
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oddiaľuje znižovanie emisií skleníkových plynov v odvetví dopravy. Moderné biopalivá sa 
stále rozvíjajú a podľa návrhu štúdie komisie FAO nebudú v nasledujúcom desaťročí ešte 
plne obchodovateľné.

Pozmeňujúci návrh 367
Horst Schnellhardt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Zmena platných právnych predpisov by nemala viesť k diskriminácii konkrétnych biopalív. 
Viacnásobné započítavanie biopalív patriacich do najnovšej generácie by navyše viedlo k 
uvoľneniu 10 % cieľa na rok 2020.

Pozmeňujúci návrh 368
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

Viacnásobné započítavanie je zo štatistického hľadiska zložité, pretože vytvára „virtuálne“ 
biopalivá a tým spochybňuje klimatické ciele EÚ 2020. Návrh Komisie je pre verejnosť 
zavádzajúci, pokiaľ ide o skutočný prísnos moderných biopalív, ktorý predstavuje iba 1/4 
zjavnej sumy. Viacnásobné započítavanie by preto viedlo k zvýšeniu využívania fosílnych 
palív v odvetví dopravy EÚ.

Pozmeňujúci návrh 369
Sophie Auconie

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) Pridáva sa toto nové písmeno e): vypúšťa sa
„Za podiel, ktorý tvoria:
(i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
(ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
(iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.
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 
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súlade s článkom 25b týkajúce sa 
zoznamu stanoveného v prílohe IX.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 370
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za podiel, ktorý tvoria: vypúšťa sa
(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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 371
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za podiel, ktorý tvoria: vypúšťa sa
(i) biopalivá vyrábané z východiskových 
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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.

Or. en

Odôvodnenie

Viacnásobné započítavanie nie je účinným nástrojom na dosiahnutie cieľov stanovených v 
tejto smernici a preto by sa z tejto smernice malo vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 372
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za podiel, ktorý tvoria: vypúšťa sa
(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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 373
Paolo Bartolozzi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Za podiel, ktorý tvoria: vypúšťa sa
(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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 374
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 375
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

(i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje dvojnásobok ich energetického 
obsahu;

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa uplatňovať iba jedna úroveň viacnásobného započítavania, keďže dve úrovne by 
boli z hľadiska neutrality technológie a hospodárskej súťaže problémom. Prečo sú niektoré 
materiály lepšie ako iné, a kto to posudzuje? Štvornásobné započítavanie odrádza od 
investovania do dvojnásobne započítaných biopalív, čím je ohrozené dosiahnutie cieľov pre 
primerané množstvá. Dve úrovne vedú medzi investormi a finančníkmi k neistote, najmä ak 
má trh blízko k dosiahnutiu cieľa, alebo ho už dosiahol.

Pozmeňujúci návrh 376
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

(i) biopalivá vyrábané z odpadu a zvyškov
uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 377
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa uplatňovať iba jedna úroveň viacnásobného započítavania, keďže dve úrovne by 
boli z hľadiska neutrality technológie a hospodárskej súťaže problémom. Prečo sú niektoré 
materiály lepšie ako iné, a kto to posudzuje? Štvornásobné započítavanie odrádza od 
investovania do dvojnásobne započítaných biopalív, čím je ohrozené dosiahnutie cieľov pre 
primerané množstvá. Dve úrovne vedú medzi investormi a finančníkmi k neistote, najmä ak 
má trh blízko k dosiahnutiu cieľa, alebo ho už dosiahol.

Pozmeňujúci návrh 378
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

(ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje násobok ich energetického 
obsahu;

Or. en

Odôvodnenie

Na východiskové suroviny v časti B prílohy IX by sa nemal vzťahovať multiplikátor týkajúci sa 
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3 % cieľa moderných zdrojov energie v oblasti dopravy.

Pozmeňujúci návrh 379
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti B prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

(ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v prílohe IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu okrem použitého kuchynského 
oleja a živočíšnych tukov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 380
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod ii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

(ii) biopalivá vyrábané z odpadu a zvyškov
uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 381
Sabine Wils



AM\937597SK.doc 15/84 PE513.034v01-00

SK

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uvádza v článku 1, smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie „sa ustanovuje 
spoločný rámec presadzovania energie z obnoviteľných zdrojov energie“. Preto neexistuje 
žiaden dôvod otvoriť túto smernicu palivám vyrábaným z neobnoviteľných energetických 
východiskových surovín.

Pozmeňujúci návrh 382
Sari Essayah

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.

obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
dvojnásobok ich energetického obsahu.

Or. en

Odôvodnenie

Obnoviteľné kvapalné a plynné palivá nebiologického pôvodu je pojem, ktorý sa ťažko chápe, 
preto by sa mal v tejto smernici definovať, avšak na účely tejto smernice by sa mal chápať ako 
príklad vodíka alebo kyslíka vyrábaného pomocou veternej alebo solárnej energie.

Pozmeňujúci návrh 383
Bas Eickhout
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.

(iii) zachytávanie a využívanie uhlíka na 
účely dopravy, sa považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu.

Or. en

Odôvodnenie

Obnoviteľné kvapalné a plynné palivá nebiologického pôvodu sa presunuli do časti A prílohy 
IX a ako také sa považujú za štvornásobok ich energetického obsahu v porovnaní s 3 % 
cieľom zdrojov modernej energie v oblasti dopravy.

Pozmeňujúci návrh 384
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.

(iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu iba 
v prípade, keď sa na ich výrobu používa 
nepitná voda a/alebo voda, ktorú nemožno 
použiť na zavlažovanie.

Or. en

Odôvodnenie

Pitná voda a voda na zavlažovanie sú problémom a v blízkej budúcnosti budú predstavovať 
jeden z najdôležitejších problémov na celom svete. Nemala by sa spotrebúvať na nedoriešené 
technológie elektrickej energie na plyn a elektrickej energie na kvapalné palivá s nízkou 
účinnosťou konverzie.



AM\937597SK.doc 17/84 PE513.034v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 385
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iiia) biopalivá vyrábané z 
lignocelulózových materiálov musia v 
roku 2020 predstavovať minimálne 1 % 
konečnej spotreby energie na oblasť 
dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 386
Gaston Franco, Dominique Vlasto

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iiib) biopalivá vyrábané z 
lignocelulózových materiálov uvedené v 
časti A prílohy IX musia v roku 2020 
predstavovať minimálne 2% konečnej 
spotreby energie na oblasť dopravy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 387
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 1 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Suroviny, ktoré boli zámerne upravené 
tak, aby boli považované za odpad, sa 
nezohľadnia v rámci kategórií i) až iii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 388
Sari Essayah

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Nevyžaduje sa, ak existuje iba jedna úroveň viacnásobného započítavania.

Pozmeňujúci návrh 389
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich započítania ako odpadu a 
prijmú primerané opatrenia zamerané na 
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boj proti podvodom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 390
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 391
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia začne konanie, na základe 
ktorého členské štáty zabezpečia, aby 
nijaké suroviny neboli zámerne 
modifikované s cieľom ich zaradenia do 
kategórií ii) až iii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 392
Gilles Pargneaux
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 2 – písmeno e – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zabezpečia, aby boli v 
prípade zistenia podvodu prijaté 
primerané opatrenia.

Členské štáty a Komisia prostredníctvom 
zavedenia jednotného európskeho systému 
registrácie zabezpečia, aby biopalivá 
zaradené do kategórií i) až iii) neboli 
započítané viackrát v snahe dosiahnuť 
ciele uvedené v tomto článku.
Členské štáty a Komisia zabezpečia 
vysledovateľnosť biopalív zahrnutých do 
kategórií i) až iii) prostredníctvom 
systému odpadového hospodárstva 
stanoveného podľa smernice 2008/98/ES. 
Pre dovážaný odpad by sa mal vytvoriť 
podobný systém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 393
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty sa v záujme overenia pôvodu 
a vysledovateľnosti všetkých biopalív a 
najmä moderných biopalív uvedených v 
prílohe IX alebo oprávnených na 
mimoriadny stimul alebo osobitný cieľ na 
úrovni EÚ alebo na vnútroštátnej úrovni, 
obrátia na nezávislý celoeurópsky systém 
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registrácie: takýto register by mal 
pozostávať z jednej databázy osvedčujúcej 
všetky množstvá biopalív od ich vzniku až 
po ich konečnú spotrebu. Účelom tohto 
registra je predchádzať nedôveryhodným 
viacnásobným deklaráciám rovnakých 
množstiev v rámci dvoch alebo viacerých 
vnútroštátnych alebo európskych 
systémov, registrácia biopalív od ich 
pôvodu, ako aj zabezpečiť, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až iii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 394
Corinne Lepage

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty vytvoria nezávislý systém 
registrácie na európskej úrovni s cieľom 
zabezpečiť pôvod a vysledovateľnosť 
všetkých moderných biopalív, ktoré sú 
uvedené v prílohe IX alebo ktoré majú 
nárok na stimuly.  Tento systém pozostáva 
z jednej databázy, ktoré sa používa na 
osvedčovanie množstiev moderných 
biopalív od ich vzniku až po ich konečnú 
spotrebu. Tento systém sa vypracuje tak, 
aby predchádzal podvodným 
viacnásobným deklaráciám rovnakých 
množstiev v rámci dvoch alebo viacerých 
vnútroštátnych alebo európskych 
systémov, zabezpečil vysledovateľosť 
biopalív od ich vzniku a zabezpečil, aby 
nijaké suroviny neboli zámerne 
modifikované s cieľom ich zaradenia do 
kategórií i) až iii).

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 395
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až iii). 
Komisia oznámi Európskemu parlamentu 
a Rady do 31. decembra 2017 
vykonávanie písm. e) a opatrenia, ktoré 
prijali členské štáty s cieľom zabezpečiť, 
aby suroviny zahrnuté do kategórií i) až 
iii) neboli úmyselne upravované.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 396
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Článok 3 obsahuje podstatné prvky smernice a preto nepatrí do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 397
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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“

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 vykonávacie akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 398
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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 

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 
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prílohe IX“ prílohe IX za predpokladu, že tieto akty 
podnietia výskum a vývoj inovačných 
technológií v členských štátoch a 
zohľadnia potrebu zlepšenia bezpečnosti 
dodávok dieselových palív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 399
Sari Essayah

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

S cieľom podporiť technológie a procesy, 
ktoré zabezpečia vysokú úsporu emisií 
skleníkových plynov bez toho, aby viedli k 
nepriamej zmene využívania pôdy, obsah 
energie týchto biopalív a biokvapalín 
dosahujúcich minimálne 75 % úsporu 
emisií skleníkových plynov a využitia 
východiskových surovín, ktorých 
odhadované emisie vyplývajúce z 
nepriamej zmeny využívania pôdy sa 
podľa opisu v prílohe V časť B považujú 
za nulové, sa v národnom účtovníctve
posudzujú dvakrát.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 400
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Vykonávanie tohto bodu sa nevzťahuje na 
osobitné rezíduá stanovené v prílohe IX až 
do prijatia kritérií trvalej udržateľnosti na 
úrovni EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 401
Gilles Pargneaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia navrhne Európskemu 
parlamentu a Rade harmonizované 
riešenia problému dvojitého započítavania 
podvodov vyplývajúcich z nesprávneho 
uplatňovania kritérií stanovených v bode 
iii).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 402
Kriton Arsenis, Nessa Childers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(iiia) Pridáva sa toto nové písmeno (ea):
„(ea) členské štáty môžu na účely 
dosiahnutia súladu s cieľom uvedeným v 
tomto odseku splniť svoj podiel energie z 
biopalív vyrobených z obilnín a ostatných 
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plodín bohatých na škrob, cukrov, olejnín 
a iných energetických plodín pestovaných 
na pôde prostredníctvom zvýšenia 
obnoviteľnej veternej, solárnej, 
geotermálnej alebo prílivovej energie 
nezískavanej z biomasy, ak pôjde o 
doplnenie plánov uvedených v ich 
národných plánov obnoviteľnej energie 
oznámených v článku 4 ods. 2.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 403
Eija-Riitta Korhola

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) dopĺňa sa tento odsek 4a:
„4a. Každý členský štát zabezpečí, aby do 
31. decembra 2020 tvoril podiel energie z 
obnoviteľných zdrojov v odvetví leteckej 
dopravy 2 % konečnej spotreby energie v 
odvetví leteckej dopravy. Toto zníženie 
predstavuje:
(a) 0,5 % do 31. decembra 2016;
(b) 1 % do 31. decembra 2018.“

Or. en

Odôvodnenie

Je nevyhnutné podporiť udržateľné biopalivá najmä v odvetví leteckej dopravy, pretože pre 
tento spôsob dopravy neexistuje žiadna alternatíva. Osobitný cieľ pre biopalivá v odvetví 
leteckej dopravy pomôže dosiahnuť cieľ v oblasti zníženia CO2 v odvetví dopravy. Tento cieľ 
teda odráža iniciatívu Flight Path Európskej komisie, ktorej cieľom je vyrobiť do roku 2020 
2 milióny ton biopalív pre odvetvie leteckej dopravy.
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Pozmeňujúci návrh 404
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) Dopĺňa sa tento odsek 4a:
„4a. Členské štáty v snahe dosiahnuť cieľ 
stanovený v odseku 4 zabezpečia, aby 
podiel obnoviteľnej energie v odvetví 
leteckej dopravy do roku 2020 tvoril 
minimálne 1 % celkovej spotreby energie 
v odvetví dopravy.“

Or. en

Odôvodnenie

Biopalivá sú najlepším spôsobom na zníženie emisií skleníkových plynov v odvetví leteckej 
dopravy. Biojet palivá by mali byť zahrnuté do cieľa celkovej spotreby energie vo výške 10 % 
z obnoviteľných zdrojov. Pri výrobe kvalitného biopalive pre odvetvie leteckej dopravy je 
potrebná moderná technológia výroby biopalív. V súčasnosti si tento typ technológie vyžaduje 
nové stimuly na zabezpečenie rozsiahlejšej komerčnej výroby a využitia.

Pozmeňujúci návrh 405
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Pozmeňujúci návrh 406
Elisabetta Gardini

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25b 
týkajúce sa prispôsobenia energetického 
obsahu dopravných palív stanovených 
v prílohe III vedeckému a technickému 
pokroku. V prílohe III smernice 
2009/28/ES sa môžu zohľadniť nové 
hodnoty pre obsah energie tým, že sa v 
rámci celého bioenergetického prínosu 
pre oblasť dopravy započíta nižšie teplo, a 
to na základe uznávaných vedeckých 
zásad, pričom tieto hodnoty sa budú 
zaokrúhľovať na jedno desatinné miesto.

Or. en

Odôvodnenie

Preto sa musia posúdiť výhody každého jednotlivého biopaliva rovnako ako jeho 
bioenergetická výkonnosť založená na uznávaných vedeckých zásadách.

Pozmeňujúci návrh 407
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Nessa Childers, Britta Thomsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) v odseku 1 sa úvodná časť prvého 
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pododseku nahrádza takto:
„1. Bez ohľadu na to, či sa suroviny 
vypestovali na území Spoločenstva alebo 
mimo neho, sa energia z biopalív a 
biokvapalín zohľadňuje na účely 
uvedené v písmenách a), b) a c), iba ak 
spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti 
uvedené v odsekoch 2 až 6 a nepresahujú 
príspevky stanovené v článku 3 ods. 4 
písm. d):“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 408
Christa Klaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) v článku 17 ods. 1 sa vypúšťa druhý 
pododsek;

Or. en

Odôvodnenie

Na vytvorenie dôveryhodných systémov udržateľnosti sú potrebné prísne a jednotné kontroly, 
ktoré sa musia vykonávať v prípade bežných aj moderných biopalív vo všetkých členských 
štátoch. Výnimky pre určité odpady a zvyšky by mali za následok najmä podporu biopalív zo 
surovín, ktoré nespĺňajú kritériá udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 409
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 1 – pododsek 2 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) k odseku 1 sa pridáva tento pododsek:
„Orientačný zoznam odpadu a zvyškov, 
ktoré sa môžu použiť na výrobu biopalív, 
sa nachádza v prílohe X. Komisia do 
[jeden rok od dátumu nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice] vypracuje 
zoznam kódov pre odpad, ktoré 
zodpovedajú východiskovým surovinám 
uvedeným v prílohe X prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijatého v súlade s 
konzultačným postupom uvedeným v 
článku 25 ods. 3. Tieto kódy sú v súlade s 
harmonizovaným zoznamom odpadu 
uvedenom v prílohe k rozhodnutiu 
Komisie 2000/532/ES.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 410
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) k odseku 1 sa pridáva tento pododsek:
„Energia z biopalív a biokvapalín 
vyrábaných z obilnín a iných plodín 
bohatých na škrob, cukrov a olejnín alebo 
špeciálnych energetických plodín, 
zohľadňovaná na účely uvedené 
v písmenách a), b) a c), nepresahuje 
v roku 2020 5 %, čo je odhadovaný podiel 
na konci roku 2011, konečnej spotreby 
energie v doprave.“

Or. en



AM\937597SK.doc 31/84 PE513.034v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 411
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Na základe návrhu Komisie by sa požiadavka vo výške 50 % presunula do roku 2017, čo by 
viedlo k menším úsporám emisií skleníkových plynov, čím by boli ohrozené klimatické ciele 
EÚ 2020. Toto ustanovenie by ohrozilo aj regulačnú istotu.

Pozmeňujúci návrh 412
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Prahová hodnota 60 % je príliš vysoká a zabránila by výskumu inovačných spôsobov výroby 
moderných biopalív a investíciám do tohto výskumu. Zároveň by sa tým znížil potenciál 
vykonávania takejto výroby v rámci priemyselného odvetvia a tým aj priestor pre zmiernenie 
zmeny klímy miešaním biopalív s inými palivami.

Pozmeňujúci návrh 413
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 414
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vyplývajúca z využívania biopalív 
a biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na 
účely uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 
60 % v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrábaných v zariadeniach, ktoré začali 
prevádzku po 1. januári 2015.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže táto smernica nadobudne účinnosť najskôr koncom roka 2013, pol roka nie je 
dostatočný čas na prispôsobenie dostupnej technológie požiadavkám tejto smernice. 
Priemyselné odvetvie na to nie je ani pripravené, keďže v smernici 2009/28/ES sa 
predpokladá, že úspory emisií skleníkových plynov budú predstavovať minimálne 60 % pre 
biopalivá vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa výroba začala 1. januára 2017 alebo neskôr.

Pozmeňujúci návrh 415
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – 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 
a biokvapaliny do 31. decembra 2017 
dosahovať úsporu emisií skleníkových 
plynov najmenej 35 % a od 1. januára 
2018 najmenej 50 %.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 416
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 2
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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 
a biokvapaliny do 31. decembra 2017 
dosahovať úsporu emisií skleníkových 
plynov najmenej 35 % a od 1. januára 
2018 najmenej 50 %.

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

Or. en

Odôvodnenie

Na základe návrhu Komisie by sa požiadavka vo výške 50 % presunula do roku 2017, čo by 
viedlo k menším úsporám emisií skleníkových plynov, čím by boli ohrozené klimatické ciele 
EÚ 2020. Toto ustanovenie by ohrozilo aj regulačnú istotu.

Pozmeňujúci návrh 417
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – 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 a biokvapaliny 
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 
1. januára 2015 alebo skôr, na účely 
uvedené v odseku 1 musia biopalivá a 
biokvapaliny do 31. decembra 2017 
dosahovať úsporu emisií skleníkových 
plynov najmenej 35 % a od 1. januára 2018 
najmenej 50 %.

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže táto smernica nadobudne účinnosť najskôr koncom roka 2013, pol roka nie je 
dostatočný čas na prispôsobenie dostupnej technológie požiadavkám tejto smernice. 
Priemyselné odvetvie na to nie je ani pripravené, keďže v smernici 2009/28/ES sa 
predpokladá, že úspory emisií skleníkových plynov budú predstavovať minimálne 60 % pre 
biopalivá vyrobené v zariadeniach, v ktorých sa výroba začala 1. januára 2017 alebo neskôr.

Pozmeňujúci návrh 418
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – 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 25b s 
cieľom stanoviť kritéria a zemepisný 
rozsah, aby sa určilo, ktoré trávnaté 
porasty sa zahrnú do prvého pododseku 
písm. c).“

Or. en

Odôvodnenie

Komisia sa snaží získať oprávnenie prijímať delegované akty týkajúce sa otázok, ktoré súvisia 
s celým priemyslom výroby biopalív; preto by mali byť aj naďalej bežným legislatívnym 
postupom.

Pozmeňujúci návrh 419
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

(b) v odseku 3 sa druhý pododsek 
nahrádza takto:

vypúšťa sa

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25b s 
cieľom stanoviť kritéria a zemepisný 
rozsah, aby sa určilo, ktoré trávnaté 
porasty sa zahrnú do prvého pododseku 
písm. c) .“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 420
Jo Leinen

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno b a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) 
a c) sa nesmú vyrábať zo surovín 
získaných z pôdy s vysokým obsahom 
uhlíka, t. j. z pôdy, ktorá mala jeden z 
týchto statusov v januári 2008 alebo 
potom, čo si tento status uchovala alebo 
nie:
a) mokraď, t. j. pôda pokrytá alebo 
nasiaknutá vodou trvalo alebo počas 
významnej časti roka;
b) iné lesy obnovované prirodzeným 
spôsobom;
c) vysadené lesy.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 421
Christa Klaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a. S osobitným zreteľom na 
ustanovenia uvedené v odseku 1 písm. a), 
b) a c), nesmú suroviny na výrobu 
biopalív na započítanie s cieľom vytvoriť 
prímes pochádzať z krajín, ktorých 
obhospodarované plochy pôdy patriace do 
odsekov 4 a 5 prešli v roku výroby surovín 
výraznou zmenou.“

Or. en

Odôvodnenie

Viac ako 70 % emisií skleníkových plynov, ktoré vznikli v dôsledku biopalív a biokvapalín 
pochádzajú zo zmeny využívania pôdy v oblasti dažďových pralesov a bažín. Biopalivá 
vyrábané pomocou takýchto zmien využívania pôdy by sa preto nemali zohľadňovať. Emisie 
skleníkových plynov pochádzajúce z týchto krajín a emisie spôsobené nepriamou zmenou 
využívania pôdy by sa preto mohli znížiť.

Pozmeňujúci návrh 422
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) vkladá sa tento odsek:
„5a. Na pestovanie surovín používaných 
na výrobu biopalív a biokvapalín 
zohľadnených na účely uvedené v odseku 
1 písm. a), b) a c), musí mať prioritu pôda 
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ležiaca úhorom.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 423
Vladko Todorov Panayotov

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) Dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 sa 
nevyrábajú zo surovín získaných zo 
zostatkov z poľnohospodárstva alebo 
lesného hospodárstva, pokiaľ sa 
nedokáže, že toto použitie nespôsobuje 
degradáciu poľnohospodárskych a 
ekosystémových funkcií. Množstvo 
poľnohospodárskych zvyškov, ktoré musia 
zostať na pôde z poľnohospodárskych a 
ekologických dôvodov, sa stanoví na 
základe regionálnych charakteristík 
a prípadne biogeografických a eko-agro-
geografických charakteristík na nižšej ako 
regionálnej úrovni vrátane, okrem iného, 
organického zloženia pôdy, úrodnosti 
pôdy, mikrobiológie pôdy, schopnosti 
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 
zohľadnené na účely uvedené v odseku 1 
sa nevyrábajú zo surovín získaných zo 
zostatkov z lesného hospodárstva, pokiaľ 
sa nedokáže, že toto použitie nespôsobuje 
degradáciu ekosystémových funkcií.“

Or. en
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Odôvodnenie

Zvyšky z poľnohospodárstva a lesníctva sú zdrojom živín pre poľnohospodárske rastliny a 
poskytujú ochranu pred eróziou pôdy a stratou biodiverzity. Tieto ekologické funkcie môžu 
byť ohrozené odstránením nadmerného množstva poľnohospodárskych zvyškov 
vyprodukovaných počas žatvy. Množstvo takýchto zvyškov dostupné na výrobu biopaliva sa 
líši v závislosti od regionálnych podmienok.

Pozmeňujúci návrh 424
Kathleen Van Brempt, Judith A. Merkies

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a. Suroviny používané na výrobu 
biopalív a biokvapalín na účely odseku 1 
sa vyrábajú prostredníctvom 
udržateľných pôdohospodárskych 
postupov zachovávajúcich zvyšovanie 
zásob uhlíka v ekosystémoch, chrániacich 
biodiverzitu, úrodnosť pôdy a obsah 
organických látok v pôde, brániacich 
erózii pôdy a presadzujúcich ochranu 
kvality vody, nutričnú a minerálnu 
rovnováhu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 425
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno b a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 426
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno b a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 6 – pododseky 1 a, 1 b a 1 c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) k odseku 6 sa pridáva tento 
pododsek:
„Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené na 
účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) 
sa nesmú vyrábať z odpadu alebo zvyškov, 
pretože by sa tým ohrozilo uplatňovanie a 
ciele smernice Európskeho parlamentu a 
Rady 2008/98/ES o odpade a o zrušení 
určitých smerníc.
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Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené na 
účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) a c) 
sa navyše nesmú vyrábať z odpadu alebo 
zvyškov s cieľom opätovného použitia a 
recyklácie v súlade s článkom 11 ods. 2 
smernice 2008/98/ES alebo s opatreniami, 
ktoré prijali členské štáty v súvislosti s 
bioodpadom v súlade s článkom 22 tejto 
smernice.
V plánoch odpadového hospodárstva a 
programoch prevencie vzniku odpadov, 
ktoré zaviedli členské štáty v súlade s 
ustanoveniami kapitoly V smernice 
2008/98/ES, sa zohľadní využitie odpadu 
a zvyškov na výrobu biopalív a 
biokvapalín.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 427
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a. Do článku 18 sa vkladá tento odsek 
2a:
„2a. Eurostat zhromaždí a zverejní 
podrobné obchodné informácie o 
biopalivách vyrábaných z potravinových 
plodín, ako sú obilniny a iné plodiny 
bohaté na škrob, cukru a olejnín. 
Dostupné údaje musia tvoriť rozčlenené 
obchodné údaje pre etanol a biodiesel, 
keďže súčasné údaje sú zverejnené v 
súhrnnej podobe vrátane dovozu a vývozu 
etanolu a biodieselu skombinovaných v 
rámci jedného súboru údajov o 
označených biopalivách. Údaje o dovoze a 
vývoze musia obsahovať typ a množstvo 
biopalív dovážaných a spotrebovaných v 
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členských štátoch EÚ. Tieto údaje musia 
zahŕňať aj krajinu pôvodu alebo krajinu 
ktorá vyváža tieto produkty do EÚ. Údaje 
o dovoze a vývoze biosurovín alebo 
čiastočne spracovaných produktoch sa 
upravia, pričom Eurostat zhromaždí a 
zverejní informácie o dovoze alebo vývoze 
východiskových surovín, type a krajine 
pôvodu vrátane interne obchodovaných 
alebo čiastočne spracovaných surovín.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 428
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 b (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 2 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5 b. V článku 18 sa vkladá tento odsek 2b:
„2b. Eurostat zhromaždí a zverejní 
podrobné informácie z hľadiska 
zamestnanosti týkajúce sa počtu, trvania a 
miezd spojených s priamym, nepriamym a 
umelým zamestnávaním, ktoré vytvára 
priemysel EÚ pre biopalivá. Európska 
komisia by mala vypracovať schválenú 
metodiku na meranie pracovných miest, 
pomocou ktorého y sa mala systematicky 
vyhodnocovať a monitorovať úroveň 
zamestnanosti v členských štátoch a na 
úrovni EÚ. Údaje o zamestnanosti by sa 
mali rozdeliť podľa odvetví využívajúcich 
etanol a biodiesel a zúčtovania s 
uvedením miesta pracovnej pozície v 
rámci dodávateľského reťazca pre 
biopalivá. Údaje o zamestnanosti 
súvisiacej s výrobou biopalív sa 
nenachádzajú v oficiálnych štatistikách, 
pričom odhad zamestnanosti, ktorý majú 
politickí predstavitelia k dispozícii, sa líši v 
závislosti od predmetnej definície alebo 
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metodiky použitej v konkrétnej štúdii, 
použitého postupu výpočtu pracovných 
miest a rozsahu, do akého tieto štúdie 
spájajú poľnohospodársku činnosť s 
priemyselným odvetvím vyrábajúcim 
biopalivá. Formálny proces vyžadujúci 
údaje o zamestnanosti, ktorý sa musí 
opierať o  tieto údaje a transparentné 
predpoklady zlepší dostupnosť 
informácií.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 429
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia môže rozhodnúť, že dobrovoľné 
vnútroštátne alebo medzinárodné systémy 
ustanovujúce normy pre výrobu produktov 
z biomasy obsahujú presné údaje na účely 
článku 17 ods. 2 alebo sa v nich 
preukazuje, že dodávky biopalív spĺňajú 
kritériá trvalej udržateľnosti stanovené v 
článku 17 ods. 3 až 5. Komisia môže 
rozhodnúť, že tieto systémy budú 
obsahovať presné údaje týkajúce sa 
informácií o opatreniach prijatých na 
ochranu oblastí, ktoré zabezpečujú 
základné služby ekosystému v kritických 
situáciách (ako je ochrana povodia 
a regulácia erózie) pre ochranu pôdy, vody 
a ovzdušia, obnovu znehodnotenej pôdy, 
zabraňovanie nadmernej spotrebe vody v 
oblastiach s nedostatkom vody a o prvkoch 
uvedených v článku 17 ods. 7 druhý 
pododsek. Komisia môže na účely článku 
17 ods. 3 písm. b) bod ii) uznať aj oblasti 
určené na ochranu vzácnych alebo 
ohrozených ekosystémov alebo druhov 

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

ohrozených ekosystémov alebo druhov 
uznaných medzinárodnými dohodami 
alebo zaradené na zoznamy vypracované 
medzivládnymi organizáciami alebo 
Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 430
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6 a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V článku 18 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.
Tretie strany sú miestne a pôvodné 
komunity alebo akékoľvek iné osoby, na 
ktoré sa vzťahujú tieto operácie, keďže 
majú právo na vlastníctvo alebo 
využívanie pôdy, z ktorej pochádzajú 
suroviny používané na výrobu biopalív a 
biokvapalín.
V prípade tejto dohody alebo systému sa 
nemôže usudzovať, že spĺňajú normy 
uvedené v prvom pododseku, pokiaľ sa 
nevyžaduje:
(a) Ochrana práv tretej strany
(i) pred operáciami, ktoré na základe 
dohody alebo systému získali povolenie, sa 
preskúmajú práva tretích strán. Tento 
súhrn sa zdokumentuje;
(ii) bezplatný, predchádzajúci a 
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informovaný súhlas týchto strán sa získa 
pred začiatkom operácií;
(iii) dodržiavajú sa práva tretích strán;
(iv) tretie strany, ktorých práva sú 
negatívne ovplyvnené operáciami, sa 
primerane odškodnia.
(b) Minimálne normy týkajúce sa 
spoľahlivosti a nezávislého auditu
(v) audítori sú poverení pre prípad 
relevantných medzinárodných noriem;
(vi) konflikt záujmov medzi audítormi a 
hospodárskymi operátormi sa zisťuje, 
spracúva a rieši podľa jasných a 
účinných postupov;
(vii) audity na mieste sa vykonávajú 
minimálne každý rok v súlade s jasnými, 
zdokumentovanými a zverejnenými 
postupmi. Audity sa zdokumentujú;
(viii) počas auditov sa vedú konzultácie s 
tretími stranami. Konzultácie sa 
zdokumentujú;
(ix) situácie nedodržania súladu sa 
zisťujú a riešia v súlade s jasnými a 
účinnými postupmi. Tieto postupy 
zahŕňajú lehoty na dodržanie súladu a 
umožňujú vylúčenie jednotlivých operácií 
alebo dodávky biopalív či biokvapalín z 
dohody alebo systému v prípade, že sa 
tento súlad nedosiahne v stanovenej 
lehote.
(c) Minimálne normy týkajúce sa 
transparentnosti
(x) táto dohoda alebo systém sa zverejňujú 
na webovej stránke. Všetky súčasti takejto 
dohody alebo systému sú zhrnuté v 
jednom dokumente;
(xi) zoznam hospodárskych operátorov, na 
ktorých sa vzťahuje táto dohoda alebo 
systém, je zverejnený na tej istej webovej 
stráne spolu s kópiami príslušných 
certifikátov;
(xii) rozhodnutia prijaté Komisiou podľa 
odseku 4 sa zverejňujú na tej istej webovej 
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stránke.
Zverejní sa preklad všetkých dokumentov 
uvedených v bodoch( x) až (xii) 
vyhotovených v úradných jazykoch krajín, 
z ktorých tieto suroviny pochádzajú, a to 
najmä tretím stranám.
Pri činnostiach uvedených v bodoch (i) až 
(iii) a (viii) môžu tretím stranám pomáhať 
ich zástupcovia.
Dokumenty uvedené v bodoch (i), (vii) a 
(viii) sa uchovávajú minimálne päť rokov 
a na požiadanie sa sprístupnia Komisii.
Táto dohoda alebo systému musia 
obsahovať ustanovenia, ktoré Komisii 
umožňujú vykonávať právomoci uvedené 
v prvom odseku článku 19(6d).
V prípade systémov na meranie úspory 
emisií skleníkových plynov musia takéto 
systémy spĺňať aj metodické požiadavky 
uvedené v prílohe V. Zoznamy oblastí s 
vysokou biologickou rozmanitosťou 
podľa článku 17 ods. 3 písm. b) bod ii) 
musia spĺňať primerané normy objektivity 
a koherentnosti s medzinárodne uznanými 
normami a poskytovať vhodné odvolacie 
postupy.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 431
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6 b (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6b. V článku 18 sa odsek 6 nahrádza 
takto:
"6. S výhradou odseku 6a sa rozhodnutia 
podľa odseku 4 prijmú v súlade s 
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konzultačným postupom uvedeným v 
článku 25 ods. 3, so zreteľom na 
pripomienky doručené od verejnosti 
podľa odseku 6a. Bez toho, aby bol 
dotknutý odsek 6d, sú takéto rozhodnutia 
platné maximálne päť rokov.
Ak Komisia počíta s možnosťou prijatia 
rozhodnutia podľa odseku 4, zverejní 
dohodu alebo systém na platforme 
transparentnosti uvedenej v článku 24. 
Všetky súčasti dohody alebo systému sa 
musia zhromaždiť v jedinom dokumente. 
Komisia uverejní oznámenie, v ktorom 
vyzve verejnosť, aby predložila 
pripomienky k dohode alebo systému. 
Lehota na predkladanie pripomienok 
nesmie byť kratšia ako dva mesiace od 
dátumu zverejnenia oznámenia.
Komisia zverejní správu o dohode alebo 
systéme na platforme transparentnosti. 
Komisia sa pri príprave správy môže 
opierať o skúsenosti tretích strán. 
Akýkoľvek konflikt záujmov v súvislosti s 
ktoroukoľvek osobou zapojenou do 
prípravy tejto správy sa zistí a vyrieši.
Po prijatí rozhodnutia podľa odseku 4 sa 
táto dohoda alebo systém zverejnia na 
platforme transparentnosti. Všetky súčasti 
takejto dohody alebo systému sú zhrnuté v 
jednom dokumente.
V rozhodnutiach podľa odseku 4 sa 
uvádza, že fyzická alebo právnická osoba 
môžu Komisii predložiť odôvodnené 
pripomienky k fungovaniu dohody alebo 
systému. Komisia odpovie do dvoch 
mesiacov a uvedie, či má v úmysle prijať 
ďalšie opatrenia.
Keď na základe dostupných informácií 
vzniknú pochybnosti o tom, či dohoda 
alebo systém, v súvislosti s ktorými bolo 
prijaté rozhodnutie podľa odseku 4, aj 
naďalej spĺňajú požiadavky odseku 5, 
Komisia vyhodnotí praktické vykonávanie 
tejto dohody alebo systému. Komisia je na 
tento účel oprávnená nahliadnuť do 
všetkých relevantných dokumentov, ktoré 
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boli vypracované alebo uchovávané na 
účely vykonávania dohody alebo systému.
Ak je to odôvodnené predbežnými 
dôkazmi o závažných nedostatkoch vo 
fungovaní dohody alebo systému, Komisia 
okamžite pozastaví platnosť rozhodnutia 
podľa odseku 4 prostredníctvom 
vykonávacieho aktu prijatého v súlade 
s poradenským postupom uvedeným 
v článku 25b. Pozastavenie platnosti sa 
odvolá rovnakým spôsobom, keď 
posúdenie Komisie dospeje k záveru, že 
daná záležitosť bola vyriešená.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 432
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6 c (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 9 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6 c. V článku 18 sa dopĺňa tento odsek 9a:
„9a. Do jedného roka od nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu, 
v ktorej posúdi fungovanie dohôd alebo 
dobrovoľných systémov, v súvislosti 
s ktorými bolo prijaté rozhodnutie podľa 
odseku 4, a určí najlepšie postupy. Správa 
vychádza z najlepších dostupných 
informácií vrátane informácií získaných 
z konzultácií so zainteresovanými 
stranami, a z praktických skúseností pri 
uplatňovaní dohôd alebo systémov. 
Správa zohľadňuje príslušné 
medzinárodne uznávané normy 
a usmernenia, vrátane tých, ktoré 
pripravili Medzinárodná organizácia pre 
normalizáciu a združenia ISEAL. 
V súvislosti s každou dohodou a každým 
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systémom správa okrem iného analyzuje:
- nezávislosť, podobu a frekvenciu 
auditov;
- dostupnosť a skúsenosti pri uplatňovaní 
metód v oblasti odhaľovania a riešenia 
prípadov nedodržiavania predpisov;
- transparentnosť, a to najmä v súvislosti 
s prístupnosťou systému, dostupnosťou 
prekladov do úradných jazykov krajín a 
regiónov, z ktorých suroviny pochádzajú, 
dostupnosťou zoznamu certifikovaných 
subjektov a príslušných osvedčení a 
dostupnosťou audítorských správ;
- zapojenie zainteresovaných strán, najmä 
pokiaľ ide o konzultácie s domorodými a 
miestnymi spoločenstvami počas prípravy 
a revízie systému, ako aj počas auditov;
- celkovú spoľahlivosť systému, a to 
najmä z hľadiska pravidiel v oblasti 
akreditácie, kvalifikácie a nezávislosti 
audítorov a príslušných orgánov v rámci 
systému;
- trhovú aktualizáciu systému.
Komisia, ak je to potrebné vzhľadom na 
túto správu, predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrh na zmenu a 
doplnenie ustanovení tejto smernice o 
dobrovoľných systémoch s cieľom 
presadzovať najlepšie postupy.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 433
Jo Leinen

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6 a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 9 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. V článku 18 sa dopĺňa tento odsek 9a:
„9a. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25 
písm. b) s zabrániť podvodom pri 
klasifikácii surovín ako odpadu v prípade, 
že nie je v súlade s článkom 4 smernice 
2008/98/ES alebo porovnateľných 
programom na prevenciu vzniku a 
likvidáciu odpadu. Tieto delegované akty 
sa prijímajú do 31. decembra 2015 v 
závislosti od toho, ktoré suroviny nebudú 
považované za odpad na účely tejto 
smernice.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 434
Bas Eickhout

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 435
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využitia biopalív a 
biokvapalín sa na účely článku 17 ods. 2 
vypočíta takto:
(a) ak je určená hodnota zníženia emisií 
skleníkových plynov v rámci reťazca 
výroby stanovená v časti A alebo B prílohy 
V vrátane hodnôt spojených s nepriamou 
zmenou využívania pôdy uvedených 
v prílohe VIII a ak je hodnota el pre tieto 
biopalivá alebo biokvapaliny vypočítaná v 
súlade s bodom 7 častou C prílohy V 
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rovná nule alebo je menšia než nula, 
použije sa určená hodnota;
(b) použije sa skutočná hodnota 
vypočítaná v súlade s metodikou 
stanovenou v časti C prílohy V alebo
(c) sa použije hodnota vypočítaná ako 
súčet faktorov vzorca uvedeného v prílohe 
V časť C bod 1, pričom pri niektorých 
faktoroch možno použiť roztriedené 
určené hodnoty uvedené v časti D alebo E 
prílohy V a pri všetkých ostatných 
faktoroch skutočné hodnoty vypočítané v 
súlade s metodikou stanovenou v prílohe 
V časť C, s výnimkou hodnoty eiluc, pri 
ktorej sa použijú hodnoty uvedené 
v prílohe VIII.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 436
Anne Delvaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„(a) ak je určená hodnota úspory emisií 
skleníkových plynov v rámci reťazca 
výroby stanovená v časti A alebo B prílohy 
V a ak je hodnota edl pre tieto biopalivá 
alebo biokvapaliny vypočítaná v súlade s 
prílohou V časť C bod 7 rovná nule alebo 
je menšia než nula, použije sa určená 
hodnota spolu s emisiami vyplývajúcimi z 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
stanovené v prílohe V časť C bod 19a;“;

Or. en
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Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 437
Anne Delvaux

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„(a) ak je určená hodnota úspory emisií 
skleníkových plynov v rámci reťazca 
výroby stanovená v časti A alebo B prílohy 
V a ak je hodnota edl  pre tieto biopalivá 
alebo biokvapaliny vypočítaná v súlade s 
prílohou V časť C bod 7 rovná nule alebo 
je menšia než nula, použije sa určená 
hodnota;“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 438
Anne Delvaux, Romana Jordan

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-aa) k odseku 1 sa pridáva tento 
pododsek:
„Členské štáty zabezpečia, aby výpočty 
uvedené v bodoch a), b) a c) zahŕňali 
emisie z nepriamej zmeny využívania pôdy 
v súlade s prílohou VIII, keď presahujú 
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maximálny podiel stanovený v článku 3 
ods. 4 písm. d).“

Or. en

Odôvodnenie

Odkaz na zahrnutie emisií vyplývajúcich z nepriameho využívania pôdy do výpočtu emisií 
skleníkových plynov z biopalív nad stanovenou hranicou.

Pozmeňujúci návrh 439
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) v odseku 5 sa posledná veta nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

„Komisia je na tento účel splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25 (b).“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 440
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Faktory nepriamej zmeny využívania pôdy v súlade s definíciou v prílohe VIII nemajú žiadny 
pevný vedecký základ, preto by sa mali vypustiť.

Pozmeňujúci návrh 441
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 442
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 443
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Článok 19 ods. 5) obsahuje podstatné prvky smernice a preto nepatrí do rozsahu pôsobnosti 
delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh 444
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 445
Christa Klaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25b týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy VIII technickému 
a vedeckému pokroku, zavedeniu hodnôt 
nepriamej zmeny využívania pôdy v 
prípade každého právneho roka v súlade s 
prílohou VIII; zavedenia nových hodnôt 
na ďalších úrovniach rozdelenia; 
začlenenia doplňujúcich hodnôt, ak na trh 
budú prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.

Or. en

Odôvodnenie

Ročné zavedenie hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 446
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno c a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 6 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ca) vkladá sa tento odsek 6a:
„6a. Na ochranu už vynaložených 
investícií do zariadení, ktoré boli do 1. 
júla 2014 v prevádzke, sa emisie spojené s 
nepriamou zmenou využívania pôdy 
uvedené v prílohe VIII k tejto smernici 
nezohľadňujú na účely výpočtu 
uvedeného v odseku 1 pre časť spotreby 
biopalív z obilnín a iných plodín bohatých 
na škrob, z plodín na výrobu cukru a z 
olejnín alebo iných rastlín určených na 
výrobu energie a pestovaných na pôde do 
31. decembra 2017.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 447
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno d
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) v odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 448
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno d
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 7 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) v odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 449
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno e a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 8 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vkladá sa tento odsek:
„8a. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 25 
ods. b, ktorý stanovuje podrobné definície, 
vrátane technických špecifikácií, 
požadovaných pre kategórie stanovené v 
prílohe V časť C bod 9.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 450
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno e b (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 8 b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) vkladá sa tento odsek:
„8b. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2015 predloží legislatívny návrh, ktorý 
bude obsahovať ďalšie opatrenia na 
zmiernenie zmeny nepriameho využívania 
pôdy, ako je využívanie vedľajších 
produktov, zvýšenie výnosu, výrobná 
efektivita a produkcia plodín na opustenej 
alebo nevyužívanej pôde vo forme bonusu 
podobnému bonusu stanovenému pre 
biomasu získavanú z pôdy za podmienok 
stanovených v prílohe V časť C bod 8 V.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 451
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 2 – bod 8
Smernica 2009/28/ES
Článok 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. článok 21 sa vypúšťa. 8. článok 21 ods. 2 sa vypúšťa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 452
Erik Bánki



PE513.034v01-00 62/84 AM\937597SK.doc

SK

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8a. Vkladá sa tento článok:
„Článok 21a
Biopalivá a biokvapaliny s nulovými 
emisiami vyplývajúcimi z nepriamych 
zmien využívania pôdy
1. V prípade biopalív a biokvapalín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový pre:
(a) konvenčné palivá do množstva, ktoré 
zodpovedá maximálne 5 % konečnej 
spotreby energie v oblasti dopravy za rok 
2020 a v nasledujúcich rokoch;
(b) konvenčné biopalivá, ktoré presahujú 
množstvo definované v bode (a) tohto 
odseku, ak sa vyrábajú z biomasy 
nepochádzajúcej z nepriamej zmeny 
využívania pôdy v súlade s definíciou v 
prílohe VIII;
(c) moderné biopalivá.
2. Komisia do 31. decembra 2014 
vypracuje a zverejní usmernenia pre 
vnútroštátne systémy vydávania osvedčení 
o biomase nepochádzajúcej z nepriamej 
zmeny využívania pôdy pre pestovateľov 
alebo výrobcov takejto biomasy. Každý 
členský štát do 31. decembra 2014 
predloží svoj vnútroštátny systém pre 
vydávanie osvedčení pestovateľom alebo 
výrobcom takejto biomasy o biomase 
nepochádzajúcej z nepriamej zmeny 
využívania pôdy, a Komisia tieto 
vnútroštátne systémy vyhodnotí, 
konkrétne primeranosť opatrení, ktoré 
naplánovali členské štáty so zreteľom na 
potrebu začlenenia takýchto osvedčení do 
dobrovoľných schém udržateľnosti 
schválených Komisiou.“
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Or. en

Odôvodnenie

Ako to uznala Komisia, konvenčné biopalivá do množstva, ktoré sa v súčasnosti vyrába v EÚ, 
vôbec nemajú súvislosť s nepriamou zmenou využívania pôdy. Každé ďalšie množstvo 
konvenčného biopaliva by sa však malo vyrábať z biomasy, ktorá nemá žiadny účinok na 
nepriamu zmenu využívania pôdy v súlade s definíciou v prílohe VIII.

Pozmeňujúci návrh 453
Britta Reimers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 454
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 455
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 456
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

11. Vkladá sa tento článok 25b: vypúšťa sa
„Článok 25b
Výkon delegovania právomoci
1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
udeľuje Komisii za podmienok 
ustanovených v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku, článku 
19 ods. 5, 6 a 7 na Komisiu platí 
na neurčitý čas od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].
3. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, 
článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku a článku 19 ods. 5, 6 a 7 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o 
zrušení sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. 
Nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý v ňom spresnený. Nie je 
ním dotknutá platnosť žiadnych 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia oznamuje delegovaný akt 
bezodkladne po jeho prijatí súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.
5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku 
a článku 19 ods. 5, 6 a 7 nadobúda 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty tak Európsky parlament, ako aj 
Rada informujú Komisiu o svojom 
rozhodnutí nevzniesť námietku. Na 
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podnet Európskeho parlamentu alebo 
Rady sa táto lehota predĺži o 2 mesiace.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 457
Julie Girling

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Delegovanie právomoci podľa článku 5 
ods. 5, článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku, článku 19 ods. 6 a 7 na 
Komisiu platí na obdobie 5 rokov od [Úrad 
pre vydávanie publikácií doplní dátum 
nadobudnutia účinnosti tohto 
pozmeňujúceho aktu]. Komisia predloží 
správu týkajúcu sa delegovania 
právomoci najneskôr deväť mesiacov pred 
uplynutím tohto päťročného obdobia. 
Delegovanie právomoci sa automaticky 
predlžuje na rovnako dlhé obdobia, 
pokiaľ Európsky parlament alebo Rada 
nevznesú voči takémuto predĺženiu 
námietku najneskôr tri mesiace pred 
koncom každého obdobia.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade so štandardným znením Európskeho parlamentu o delegovaných aktoch.

Pozmeňujúci návrh 458
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Delegovanie právomoci podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5 na Komisiu 
platí na obdobie 5 rokov od [dátum 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 459
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 3 
písm. c) tretieho pododseku, článku 19 ods. 
5, 6 a 7 na Komisiu platí na obdobie 
5 rokov od [dátum nadobudnutia účinnosti 
tejto smernice].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 460
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

2. Delegovanie právomoci podľa článku 2 
bodu oa), článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 3 
písm. c) tretieho pododseku, článku 19 ods. 
5, 7 a 8 na Komisiu platí na neurčitý čas od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 461
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, 
článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku a článku 19 ods. 5, 6 a 7 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. 
Nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá 
vplyv na platnosť žiadneho delegovaného 
aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 2 bode oa), článku 5 ods. 5, 
článku 17 ods. 3 písm. c) treťom 
pododseku a článku 19 ods. 5, 7 a 8 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. 
Nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim 
po jeho uverejnení v Úradnom vestníku 
Európskej únie alebo k neskoršiemu 
dátumu, ktorý sa v ňom uvádza. Nemá 
vplyv na platnosť žiadneho delegovaného 
aktu, ktorý už nadobudol účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 462
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
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Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, 
článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku a článku 19 ods. 5, 6 a 7 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 právomoci uvedenej v 
článku 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5 
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 463
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, 
článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku a článku 19 ods. 5, 6 a 7 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 právomoci uvedenej v 
článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 3 písm. c) 
tretieho pododseku a článku 19 ods. 6 a 7 
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.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 464
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3. Delegovanie právomoci uvedenej v
článku 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, 
článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku a článku 19 ods. 5, 6 a 7 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení 
sa ukončuje delegovanie právomoci 
uvedenej v danom rozhodnutí. Nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
v ňom spresnený. Nie je ním dotknutá 
platnosť žiadnych delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.

3. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 3 písm. c) 
tretieho pododseku a článku 19 ods. 6 a 7 
môže Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o zrušení 
sa ukončuje delegovanie právomoci 
uvedenej v danom rozhodnutí. Nadobúda 
účinnosť dňom nasledujúcim po jeho 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý 
v ňom spresnený. Nie je ním dotknutá 
platnosť žiadnych delegovaných aktov, 
ktoré už nadobudli účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 465
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku 
a článku 19 ods. 5, 6 a 7 nadobúda 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 
bodu oa), článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 3 
písm. c) tretieho pododseku a článku 19 
ods. 5, 7 a 8 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
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Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty tak Európsky parlament, ako aj 
Rada informujú Komisiu o svojom 
rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o 2 mesiace.“

nevzniesli námietku v lehote dvoch 
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali 
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o 2 mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 466
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku 
a článku 19 ods. 5, 6 a 7 nadobúda 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty tak Európsky parlament, ako aj 
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 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5 nadobúda 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty tak Európsky parlament, ako aj 
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 467
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku 
a článku 19 ods. 5, 6 a 7 nadobúda 
účinnosť, len ak Európsky parlament ani 
Rada voči nemu nevznesú námietku 
v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto 
lehoty tak Európsky parlament, ako aj 
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 5 
ods. 5, článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku a článku 19 ods. 5, 6 a 7 
nadobúda účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevznesú 
námietku v lehote 2 mesiacov odo dňa 
oznámenia uvedeného aktu Európskemu 
parlamentu a Rade, alebo ak pred 
uplynutím tejto lehoty tak Európsky 
parlament, ako aj 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 468
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. K správe bude
prípadne pripojený legislatívny návrh na 
základe najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov pre zavedenie odhadnutých 
emisných faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy do príslušných kritérií

Komisia do [jeden rok po dátume 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice]
predloží Európskemu parlamentu a Rade 
správu s preskúmaním pozitívneho a 
negatívneho environmentálneho, 
sociálneho a hospodárskeho vplyvu 
konvenčných a moderných biopalív a 
biokvapalín. Táto správa bude založená 
na najlepších dostupných vedeckých 
informáciách.
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udržateľnosti, ktoré sa majú používať od 
1. januára 2021, a preskúmanie 
efektívnosti stimulov poskytnutých pre 
biopalivá z východiskových surovín 
nevyužívajúcich pôdu a 
z nepotravinárskych plodín podľa článku 
3 ods. 4 písm. d) smernice 2009/28/ES.

Táto správa preskúma environmentálny 
vplyv biopalív a biokvapalín, okrem iného 
na emisie skleníkových plynov,
biodiverzitu, pôdu a využívanie.
Pri posudzovaní hospodárskeho vplyvu 
biopalív a biokvapalín sa v správe 
zohľadnia náklady, ktoré musia priamo 
alebo nepriamo znášať európski 
spotrebitelia a daňoví poplatníci, 
vyplývajúce najmä zo systémov podpory a 
cien palív, ako aj zamestnanosť, ktorá 
priamo úmerne vzniká v odvetví výroby 
biopalív a biokvapalín.
Pri preskúmaní sociálneho vplyvu 
biopalív a biokvapalín sa posúdi zdieľanie 
prínosov a rizík s tretími stranami v 
regiónoch, z ktorých tieto suroviny 
pochádzajú, najmä pokiaľ ide o domorodé 
a miestne komunity. Posúdi sa aj 
uplatňovanie a účinnosť existujúcich 
pravidiel o sociálnej udržateľnosti, okrem 
iného tak, ako je stanovené v uznávaných 
dobrovoľných systémoch.
Pri posudzovaní environmentálneho, 
sociálneho a hospodárskeho vplyvu 
biopalív a biokvapalín sa v správe zváži 
technická a ekonomická dostupnosť 
udržateľných surovín a prínos vyplývajúci 
z ich odklonu od iných použití, najmä na 
výrobu potravín a krmív, výrobkov alebo 
ako prírodných hnojív. Musí sa posúdiť 
celý životný cyklus konvenčných a 
moderných biopalív a biokvapalín. 
Používanie fosílnych palív v každej fáze 
životného cyklu, najmä na výrobu hnojív, 
spracovanie a prepravu energie, sa musí 
analyzovať so zreteľom na vyhodnotenie 
energetickej návratnosti investovanej 
energie konvenčných aj moderných 
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biopalív a biokvapalín a na overenie 
bezpečnosti vplyvu energie biopalív a 
biokvapalín.
Ak je v súvislosti s touto správou 
primerané, Komisia predloží Európskemu 
parlamentu a Rade návrhy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 469
Bas Eickhout, Dan Jørgensen

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia do 31. decembra 2015 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním pokroku v oblasti rozvoja 
certifikačnej schémy pre zásoby biopalív a 
biokvapalín vytvorení na základe nízkeho 
rizika nepriamej zmeny využívania pôdy a 
jej účinnosti so zreteľom na uplatňovanie 
nulových odhadovaných emisií pri výpočte 
životného cyklu emisií skleníkových 
plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy podľa smerníc 
2009/30/ES a 2009/28/ES. K správe bude 
prípadne pripojený legislatívny návrh a 
preskúmanie efektívnosti stimulov 
poskytnutých pre biopalivá 
z východiskových surovín nevyužívajúcich 
pôdu a z nepotravinárskych plodín podľa 
článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 470
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 471
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 

Komisia do 31. decembra 2018 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
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biopaliva a biokvapalín. K správe bude 
prípadne pripojený legislatívny návrh na 
základe najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov pre zavedenie odhadnutých 
emisných faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy do príslušných kritérií 
udržateľnosti, ktoré sa majú používať od 
1. januára 2021, a preskúmanie 
efektívnosti stimulov poskytnutých pre 
biopalivá z východiskových surovín 
nevyužívajúcich pôdu a 
z nepotravinárskych plodín podľa článku 
3 ods. 4 písm. d) smernice 2009/28/ES.

biopaliva a biokvapalín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 472
Sophie Auconie

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. K správe bude 
prípadne pripojený legislatívny návrh na 
základe najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov pre zavedenie odhadnutých 
emisných faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy do príslušných kritérií 
udržateľnosti, ktoré sa majú používať od 1. 
januára 2021.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 473
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. Správa bude 
zahŕňať hodnotenie vplyvu analýzy 
výroby biopalív na lesnícke odvetvia a 
dostupnosť dreva. K správe bude prípadne 
pripojený legislatívny návrh na základe 
najlepších dostupných vedeckých dôkazov 
pre zavedenie kritérií udržateľnosti, ktoré 
sa majú používať na stimulovanie biopalív
z východiskových surovín nevyužívajúcich 
pôdu a z nepotravinárskych plodín podľa 
článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 474
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

postupom uvedeným v článku 25 ods. 2 do 
31. decembra 2017 vypracuje najlepšie 
vedecké dôkazy o emisiách skleníkových 
plynov z nepriamej zmeny využívania pôdy 
spojených s výrobou biopalív a 
biokvapalín.

2. Komisia na základe najlepších 
dostupných vedeckých dôkazov do 
31. decembra 2018 predloží Európskemu 
parlamentu a Rade správu vrátane 
hodnotenia dostupnosti nákladovo 
efektívnych biopalív z východiskových 
surovín nevyužívajúcich pôdu a 
nepotravinárskych plodín do roku 2020 a 
emisií  skleníkových plynov z nepriamej 
zmeny využívania pôdy spojených 
s výrobou biopalív a biokvapalín. K správe 
bude prípadne pripojený legislatívny návrh 
na základe najlepších dostupných 
vedeckých dôkazov pre zavedenie 
odhadnutých emisných faktorov nepriamej 
zmeny využívania pôdy do príslušných 
kritérií udržateľnosti, ktoré sa majú 
používať od 1. januára 2021, a 
preskúmanie efektívnosti stimulov 
poskytnutých pre biopalivá 
z východiskových surovín nevyužívajúcich 
pôdu a z nepotravinárskych plodín podľa 
článku 3 ods. 4 písm. d) a e)smernice 
2009/28/ES.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 475
Horst Schnellhardt

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia do 31. decembra 2020 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších 
dôkazov získaných v súlade s vedeckou 
metódou, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. K správe bude 
prípadne pripojený legislatívny návrh na 
základe najlepších dôkazov získaných v 
súlade s vedeckou metódou pre zavedenie 
odhadnutých emisných faktorov nepriamej 
zmeny využívania pôdy do príslušných 
kritérií udržateľnosti, ktoré sa majú 
používať od 1. januára 2021, a 
preskúmanie efektívnosti stimulov 
poskytnutých pre biopalivá 
z východiskových surovín nevyužívajúcich 
pôdu a z nepotravinárskych plodín podľa 
článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES. Uplatňovanie faktorov 
uvedených v prvom odseku pre 
odhadované emisie vyplývajúce z 
nepriamej zmeny využívania pôdy na 
rastliny určené pre biopalivá, ktoré sa 
začali používať pred rokom 2017, nemusí 
ovplyvniť kategorizáciu biopalív 
vyrobených spôsobom, na základe ktorého 
už nespĺňajú kritériá udržateľnosti. Musí
to však byť podmienkou pre biopalivá, 
ktoré dosahujú minimálne 45 % úsporu 
emisií. Do konca roka 2017 by toto 
ustanovenie malo nadobudnúť účinnosť 
pre všetky rastliny určené pre biopalivá.

Or. en
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Odôvodnenie

Vedecké dôkazy využívané v súlade so zákonom musia byť v súlade s vedeckou metódou. V 
tejto súvislosti sú významné správy odborníkov. Aby sa kritériá udržateľnosti mohli doplniť o 
faktory nepriamej zmeny využívania pôdy, v prvom rade je potrebné preukázať ich 
životaschopnosť na trhu. V takomto prípade by sa do zákona museli vložiť doložky o ochrane 
predchádzajúceho stavu.

Pozmeňujúci návrh 476
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia do 31. decembra 2018 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. K správe bude 
prípadne pripojený legislatívny návrh na 
základe najlepších dostupných vedeckých 
dôkazov pre zavedenie odhadnutých 
emisných faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy do príslušných kritérií 
udržateľnosti, ktoré sa majú používať od 1. 
januára 2021, a preskúmanie efektívnosti 
stimulov poskytnutých pre biopalivá 
z východiskových surovín nevyužívajúcich 
pôdu a z nepotravinárskych plodín podľa 
článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 477
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi
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Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 478
Gaston Franco, Dominique Vlasto, Françoise Grossetête

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. K správe bude 

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

- obmedzenie emisií skleníkových plynov 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
spojených s výrobou biopaliva 
a biokvapalín;

- podporu výskumu a vývoja inovačných 
technológií v členských štátoch a 
zohľadnenie potreby zlepšenia 
bezpečnosti dodávok pre dieselové palivá.

K správe bude prípadne pripojený 
legislatívny návrh na základe najlepších 
dostupných vedeckých dôkazov pre 
zavedenie odhadnutých emisných faktorov 
nepriamej zmeny využívania pôdy do 
príslušných kritérií udržateľnosti, ktoré sa 
majú používať od 1. januára 2021, a 
preskúmanie efektívnosti stimulov 
poskytnutých pre biopalivá 
z východiskových surovín nevyužívajúcich 
pôdu a z nepotravinárskych plodín podľa 
článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Jedným z troch cieľom revízie tejto smernice je podpora väčšieho prenikania moderných 
biopalív na trh. Predložená správa Komisie o účinnosti opatrení by preto mala obsahovať aj 
tento kľúčový aspekt revízie.

Pozmeňujúci návrh 479
Gaston Franco
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Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 480
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Mario Pirillo, Britta 
Thomsen

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Investori zohľadnia skutočnosť, že 
technológie na výrobu biopalív sa ešte 
stále vyvíjajú a že v neskoršej fáze sa môž 
prijať ďalšie opatrenia zamerané na 
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zmiernenie ich negatívneho vplyvu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 481
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Článok 4 – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [dvanástich 
mesiacov od jej prijatia]. Komisii 
bezodkladne oznámia znenie týchto 
ustanovení.

1. Členské štáty uvedú do účinnosti 
zákony, iné právne predpisy a správne 
opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s 
touto smernicou najneskôr do [dvoch rokov
od jej prijatia]. Komisii bezodkladne 
oznámia znenie týchto ustanovení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 482
Jean-Pierre Audy

Návrh smernice
Článok 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom po jej uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie.

Táto smernica nadobúda účinnosť 
dvadsiatym dňom nasledujúcim po jej 
uverejnení v Úradnom vestníku Európskej 
únie. Sprístupní sa v konsolidovanom 
znení do troch mesiacov od nadobudnutia 
jej účinnosti.

Or. en


