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Pozmeňujúci návrh 483
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha sa vypúšťa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 484
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Príloha I – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Prílohy k smernici 98/70/ES sa menia a 
dopĺňajú takto:

Prílohy k smernici 98/70/ES, zmenené a 
doplnené smernicou 2009/30/ES z 
23. apríla 2009 sa menia a dopĺňajú takto:

Or. en

Odôvodnenie

Objasnenie znenia.

Pozmeňujúci návrh 485
Anne Delvaux, Romana Jordan

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) Bod 1 sa nahrádza takto:
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„1. Emisie skleníkových plynov z výroby 
a používania biopalív sa vypočítavajú 
takto:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde:
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
edl = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou 
využívania pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní a 
nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej 
vzniká nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.“

Or. en

Odôvodnenie

Zavedením faktora nepriamej zmeny využívania pôdy (eiluc) sa zabezpečí, že emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy sa zohľadnia pri určovaní súladu s kritériom 
úspor emisií skleníkových plynov.
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Pozmeňujúci návrh 486
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) Bod 1 sa nahrádza takto:
„1. Emisie skleníkových plynov z výroby 
a používania biopalív sa vypočítavajú 
takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde:
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
el = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou 
využívania pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní a 
nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
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výrobe elektriny a tepla, pri ktorej 
vzniká nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 487
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) Bod 1 sa nahrádza takto:
„1. Emisie skleníkových plynov z výroby 
a používania biopalív sa vypočítavajú 
takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde:
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
el = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
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riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní a 
nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej 
vzniká nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 488
Britta Reimers

Návrh smernice
Príloha I – bod 1
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – body 7, 8, 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prílohe IV sa časť C mení a dopĺňa 
takto:

vypúšťa sa

(-a) Bod 7 sa nahrádza takto:
"7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových 
emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet 
týchto emisií sa uplatňuje toto pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde:
el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));
CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
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(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;
CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSA je odhadovaná zásoba na jednotku 
plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr; a
P = produktivita plodín (meraná ako 
biopalivo alebo energia na jednotku 
plochy za rok).“
(b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 489
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha I – bod 1
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – body 7, 8, 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prílohe IV sa časť C mení a dopĺňa 
takto:

vypúšťa sa

(-a) Bod 7 sa nahrádza takto:
"7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových 
emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet 
týchto emisií sa uplatňuje toto pravidlo:
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el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde:
el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));
CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;
CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSA je odhadovaná zásoba na jednotku 
plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr; a
P = produktivita plodín (meraná ako 
biopalivo alebo energia na jednotku 
plochy za rok).“
(b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 490
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Príloha I – bod 1
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – body 7, 8, 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

(-a) Bod 7 sa nahrádza takto: (-a) Bod 7 sa nahrádza takto:
„7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových emisií 
za obdobie 20 rokov. Na výpočet týchto 
emisií sa uplatňuje toto pravidlo:

"7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových emisií 
za obdobie 20 rokov. Na výpočet týchto 
emisií sa uplatňuje toto pravidlo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,
kde: kde:

el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));

el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));

CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) na 
jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;

CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) na 
jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;

CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) na 
jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka akumuluje 
viac ako jeden rok, hodnotou CSA je 
odhadovaná zásoba na jednotku plochy po 
20 rokoch alebo po dozretí plodín, podľa 
toho, čo nastane skôr; a

CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) na 
jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka akumuluje 
viac ako jeden rok, hodnotou CSA je 
odhadovaná zásoba na jednotku plochy po 
20 rokoch alebo po dozretí plodín, podľa 
toho, čo nastane skôr; 

P = produktivita plodín (meraná ako 
biopalivo alebo energia na jednotku plochy 
za rok).“

P = produktivita plodín (meraná ako 
energia získaná z biopaliva na jednotku 
plochy za rok) a
eB = bonus vo výške 29 gCO2eq/MJ 
biopalív, ak sa biomasa získava z 
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obnovenej znehodnotenej pôdy za 
podmienok ustanovených v bode 8.“

(b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.

Or. en

Odôvodnenie

Zlepšenie kvality znehodnotenej pôdy, najmä pôdy na svahoch, prispieva k zníženiu rizika 
prírodných katastrof, napr. zosuvov pôdy, zatiaľ čo pôda sa využíva aj na užitočný účel, t. j. 
na ťažbu tých zložiek pôdy, ktoré sa používajú na výrobu energie, a to aj vo forme biopaliva. 
Zníženie emisií uhlíka by sa nemalo považovať za samotný dôvod, ale v rámci dosiahnutia čo 
najväčšej bezpečnosti, t. j. zníženie rizika prírodných katastrof so závažnými dôsledkami.

Pozmeňujúci návrh 491
Sabine Wils

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno b a (nové)
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – bod 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) dopĺňa sa tento bod:
„19a. Emisie z ťažby alebo pestovania 
(eec), priamej zmeny využívania pôdy (el) 
a nepriamej zmeny využívania pôdy (eiluc) 
sa pripíšu vedľajším produktom na 
základe ich energetického obsahu. Emisie 
pripísané vedľajším produktom sa 
považujú za doplnkové k emisiám 
pripísaným hlavnému produktu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 492
Anne Delvaux

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno b a (nové)
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – bod 19 a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) dopĺňa sa tento bod:
„19a. Emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy, eiluc, sa považujú 
za nulové do 31. decembra 2017 a od 
1. januára 2018 sa vypočítavajú podľa 
prílohy V.“

Or. en

Odôvodnenie

Spôsob výpočtu tohto faktora by mal byť totožný s ostatnými spôsobmi v záujme prehľadnosti 
a ľahkej orientácie, a mal by konkrétne odkazovať na zahrnutie emisií z nepriamej zmeny 
využívania pôdy od roku 2018.

Pozmeňujúci návrh 493
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno b a (nové)
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – bod 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) dopĺňa sa tento bod:
„19a. Emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy eiluc, sa vypočítajú 
podľa prílohy V.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 494
Erik Bánki

Návrh smernice
Príloha I – bod 2
Smernica 98/70/ES
Príloha V
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pridáva sa táto príloha V: vypúšťa sa
„Príloha V
Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Skupina 
východiskových 
surovín

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukry 13

Olejniny 55

Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
(a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
(b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy IV, časti C, bodu 7.“

Or. en
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Odôvodnenie

Pozri odôvodnenia k článku 7a ods. 6 a článku 7b ods. 2.

Pozmeňujúci návrh 495
Pilar Ayuso

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pridáva sa táto príloha V: vypúšťa sa
„Príloha V
Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Skupina 
východiskových 
surovín

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukry 13

Olejniny 55

Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
(a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
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(b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy IV, časti C, bodu 7.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 496
Christa Klaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Skupina 
východiskových 
surovín

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

V prípade biopalív vyrábaných z premeny 
rastlinných škrobov, cukru a/alebo 
mastných kyselín pri pestovaní sa zváži 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy, ktorý stanoví 
Komisie za každý právny rok.

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12 Na odhad emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy sa 
uplatňujú tieto pravidlá:

Cukry 13 Na odhad hrubých ročných emisií, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamou zmenou 
využívania pôdy, Egross iluc global, sa 
uplatňujú tieto pravidlá:

Olejniny 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)
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kde
LUCglobal = globálna zmena využívania 
pôdy za rok, ktorý predchádzal roku 
výroby biopaliva (referenčný rok) 
(odhadované ako jednotky plochy (ha));
∑ dLUCglobal = akumulované nepriame 
zmeny využívania pôdy na výrobu biopalív 
v predchádzajúcom roku (odhadované 
ako jednotky plochy (ha));
CSRW = predchádzajúce zásoby uhlíka 
(odhadované ako množstvo uhlíka (v 
tonách)), vrátane pôdy aj vegetácie) pre 
nové obhospodarované plochy vo svete za 
predchádzajúci rok.
CSAW = aktuálne zásoby uhlíka (merané 
ako množstvo uhlíka (v tonách), vrátane 
pôdy aj vegetácie) pre nové 
obhospodarované plochy vo svete za 
predchádzajúci rok. Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSAW je odhadovaná zásoba na jednotku 
plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr.
Na výpočet čistých ročných emisií, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamou zmenou 
využívania pôdy, Enet iluc global, sa 
uplatňujú tieto pravidlá:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20 % x Egross iluc global)
kde
Enet iluc global = ročné emisie 
skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri 
zmenách zásob uhlíka spôsobených 
nepriamymi zmenami vo využívaní pôdy 
(odhadované ako množstvo uhlíka (v 
tonách) ekvivalentu CO2), znížené o 20 % 
zrážku, ktorá kompenzuje vágnosť 
odhadov.
Na odhad emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy na 
energie získanej z biopaliva sa uplatňujú 
tieto pravidlá:
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eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1 000
kde
FSbiofuels = podiel východiskových 
surovín (rastlinných škrobov, cukru 
a/alebo mastných kyselín získaných pri 
pestovaní sa odhadne ako množstvo (v 
tonách)) zmenené na biopalivá za 
predchádzajúci rok, vydelené globálnymi 
rastlinnými plodinami získanými pri 
pestovaní (odhadované ako množstvo (v 
tonách)) a vyrobenými za rok, ktorý 
predchádzal referenčnému roku;
Enbiofuels = obsah energie (odhadovaný 
ako obsah energie (gigajoul) stanovený 
ako nízka hodnota tepla) globálnej výroby 
biopalív za predchádzajúci rok.
1 000 = konverzný faktor t/GJ na g/MJ

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie metodiky zodpovedajúcej spôsobu uvedenému v prílohe IV časť C odsek 7 na 
odhad emisií spôsobených nepriamou zmenou využívania pôdy na základe východiskových 
surovín spotrebovaných na výrobu biopalív.

Pozmeňujúci návrh 497
Bas Eickhout, 

Návrh smernice
Príloha I – bod 2
Smernica 98/70/ES
Príloha V – časť A – tabuľka – riadok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nepotravinové 
energetické plodiny

15

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 498
Christa Klaß

Návrh smernice
Príloha I – bod 2
Smernica 98/70/ES
Príloha V – časť B – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.

a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy a 
východiskové suroviny zahrnuté v časti A 
tejto prílohy, pre ktoré neboli stanovené 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy za referenčný rok.

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie metodiky zodpovedajúcej spôsobu uvedenému v prílohe IV časť C odsek 7 na 
odhad emisií spôsobených nepriamou zmenou využívania pôdy na základe východiskových 
surovín spotrebovaných na výrobu biopalív.

Pozmeňujúci návrh 499
Jo Leinen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) východiskové suroviny, ktoré neboli 
uvedené na trh a ktoré boli lokálne 
produkované na spotrebu v cestných 
vozidlách alebo necestných pojazdných 
vozidlách používaných prevažne na 
interné farmárske účely.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 500
Anne Delvaux, Romana Jordan

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) Bod 1 sa nahrádza takto:
„1. Emisie skleníkových plynov z výroby 
a používania biopalív sa vypočítavajú 
takto:
E = eec + edl + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
edl = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou 
využívania pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní a 
nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej 
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vzniká nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.“

Or. en

Odôvodnenie

Zavedením faktora nepriamej zmeny využívania pôdy (eiluc) sa zabezpečí, že emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy sa zohľadnia pri určovaní súladu s kritériom 
úspor emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 501
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) Bod 1 sa nahrádza takto:
„1. Emisie skleníkových plynov z výroby 
a používania biopalív sa vypočítavajú 
takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
el = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou 
využívania pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
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etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní a 
nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej 
vzniká nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 502
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) Bod 1 sa nahrádza takto:
„1. Emisie skleníkových plynov z výroby 
a používania biopalív sa vypočítavajú 
takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca –
eccs – eccr – eee

kde
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
el = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 



PE513.035v01-00 22/95 AM\937598SK.doc

SK

spôsobených zmenou využívania pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní a 
nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej 
vzniká nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 503
Britta Reimers

Návrh smernice
Príloha II – bod 1
Smernica 98/70/ES
Príloha V – časť C – body 7, 8, 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(-a) Bod 7 sa nahrádza takto:
„7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových 
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emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet 
týchto emisií sa uplatňuje toto pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));
CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;
CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSA je odhadovaná zásoba na jednotku 
plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr; a
P = produktivita plodín (meraná ako
energia z biopalív alebo biokvapalín na 
jednotku plochy za rok).“
(b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 504
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

Návrh smernice
Príloha II – bod 1
Smernica 98/70/ES
Príloha V – časť C – body 7, 8, 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(-a) Bod 7 sa nahrádza takto:
„7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových 
emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet 
týchto emisií sa uplatňuje toto pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));
CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;
CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSA je odhadovaná zásoba na jednotku 
plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr; a
P = produktivita plodín (meraná ako 
energia z biopalív alebo biokvapalín na 
jednotku plochy za rok).“
(b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 505
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 1
Smernica 98/70/ES
Príloha V – časť C – body 7, 8, 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

(-a) Bod 7 sa nahrádza takto:
„7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových 
emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet 
týchto emisií sa uplatňuje toto pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));
CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;
CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
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na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSA je odhadovaná zásoba na jednotku 
plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr; a
P = produktivita plodín (meraná ako 
energia z biopalív alebo biokvapalín na 
jednotku plochy za rok).“
(b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 506
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Príloha II – bod 1
Smernica 98/70/ES
Príloha V – časť C – body 7, 8, 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

(a) Bod 7 sa nahrádza takto: (a) Bod 7 sa nahrádza takto:

„7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových emisií 
za obdobie 20 rokov. Na výpočet týchto 
emisií sa uplatňuje toto pravidlo:

"7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových emisií 
za obdobie 20 rokov. Na výpočet týchto 
emisií sa uplatňuje toto pravidlo:

el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P, el = (CSR – CSA) × 0,1832/P – eB/2,

kde kde
el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));

el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));

CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 

CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
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(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) na 
jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;

(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) na 
jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;

CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) na 
jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka akumuluje 
viac ako jeden rok, hodnotou CSA je 
odhadovaná zásoba na jednotku plochy po 
20 rokoch alebo po dozretí plodín, podľa 
toho, čo nastane skôr; a

CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) na 
jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka akumuluje 
viac ako jeden rok, hodnotou CSA je 
odhadovaná zásoba na jednotku plochy po 
20 rokoch alebo po dozretí plodín, podľa 
toho, čo nastane skôr; 

P = produktivita plodín (meraná ako 
biopalivo alebo energia na jednotku plochy 
za rok).“

P = produktivita plodín (meraná ako 
energia získaná z biopaliva na jednotku 
plochy za rok) a
eB = bonus vo výške 29 gCO2eq/MJ 
biopalív, ak sa biomasa získava z 
obnovenej znehodnotenej pôdy za 
podmienok ustanovených v bode 8.“

(b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.

Or. en

Odôvodnenie

Zlepšenie kvality znehodnotenej pôdy, najmä pôdy na svahoch, prispieva k zníženiu rizika 
prírodných katastrof, napr. zosuvov pôdy, zatiaľ čo pôda sa využíva aj na užitočný účel, t. j. 
na ťažbu tých zložiek pôdy, ktoré sa používajú na výrobu energie, a to aj vo forme biopaliva. 
Zníženie emisií uhlíka by sa nemalo považovať za samotný dôvod, ale v rámci dosiahnutia čo 
najväčšej bezpečnosti, t. j. zníženie rizika prírodných katastrof so závažnými dôsledkami.

Pozmeňujúci návrh 507
Riikka Pakarinen

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno b a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 11



PE513.035v01-00 28/95 AM\937598SK.doc

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) k odseku 11 sa pridáva tento 
pododsek:
„Ak energia z obnoviteľných zdrojov 
vyrobená inde so zaručeným pôvodom, 
ako sa uvádza v článku 15, sa používa 
v podniku na výrobu paliva, potom sa 
úroveň emisií skleníkových plynov 
z výroby elektriny považuje za nulovú. 
Úroveň emisií skleníkových plynov 
z elektriny vyrábanej z obnoviteľných 
zdrojov vo výrobnom podniku sa takisto 
považuje za nulovú.“

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné podporovať výrobné podniky, aby využívali elektrinu vyrábanú z obnoviteľných 
zdrojov ako zdroj energie, ak podnik využíva energiu vyrobenú niekde inde. Bude to na 
prospech aj podnikom vyrábajúcim energiu z obnoviteľných zdrojov vďaka zvýšenému dopytu 
po energii z obnoviteľných zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 508
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 1 – písmeno b a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 16

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) Bod 16 sa nahrádza takto:
16. Úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, [...] sa 
zohľadňuje v súvislosti s nadbytočnou 
elektrinou alebo nadbytočným teplom
vyrobeným v rámci systémov výroby 
paliva, ktoré využívajú kombinovanú 
výrobu, okrem prípadov, keď palivo 
použité na kombinovanú výrobu je 
vedľajším produktom iným ako zvyšky 
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poľnohospodárskych plodín. Pri 
započítaní tejto nadbytočnej elektriny 
alebo nadbytočného tepla sa veľkosť 
jednotky kombinovanej výroby považuje 
za minimum potrebné na to, aby 
jednotka kombinovanej výroby mohla 
dodávať teplo alebo elektrinu potrebné 
na výrobu paliva. Úspora emisií 
skleníkových plynov súvisiaca s touto 
nadbytočnou elektrinou alebo 
nadbytočným teplom sa rovná množstvu 
skleníkových plynov, ktoré by boli 
emitované pri výrobe rovnakého 
množstva elektriny alebo tepla v 
elektrárni pri použití rovnakého paliva 
ako v prípade jednotky kombinovanej 
výroby.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom smernice 2004/8/ES je znížiť dopyt po primárnej energii podporovaním zariadení 
KVET v prípade dopytu po úžitkovom nadbytočnom teple. V severnej Európe je jednoznačný 
dopyt po nadbytočnej tepelnej energii. Podľa tejto smernice by sa efektívne zariadenia KVET 
mali uznávať ako súčasť výroby biopalív. Preto by sa mal spôsob prideľovania rozšíriť aj o 
úžitkové nadbytočné teplo v rámci kritérií výpočtu emisií v súlade so smernicou o 
obnoviteľnej energii.

Pozmeňujúci návrh 509
Anne Delvaux

Návrh smernice
Príloha II – bod 1 – písmeno b a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) dopĺňa sa tento bod:
„19a. Emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy, eiluc, sa považujú 
za nulové do 31. decembra 2017 a od 
1. januára 2018 sa vypočítavajú podľa 
prílohy VIII.“
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Or. en

Odôvodnenie

Spôsob výpočtu tohto faktora by mal byť totožný s ostatnými spôsobmi v záujme prehľadnosti 
a ľahkej orientácie, a mal by konkrétne odkazovať na zahrnutie emisií z nepriamej zmeny 
využívania pôdy od roku 2018.

Pozmeňujúci návrh 510
Kriton Arsenis, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Britta Thomsen

Návrh smernice
Príloha II – bod 1 – písmeno b a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 19 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ba) dopĺňa sa tento bod:
„19a. Emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy eiluc, sa vypočítajú 
podľa prílohy VIII.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 511
Britta Reimers

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pridáva sa táto príloha VIII: vypúšťa sa
„Príloha VIII
Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Skupina 
východiskových 

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukry 13

Olejniny 55

Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
(a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
(b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy IV, časti C, bodu 7.“

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ nebudú znalosti o zmene využívania pôdy a nepriamom vplyve dostatočné (ako sa 
uvádza v článku 3), bude to v rozpore s uplatňovaním faktorov nepriamych zmien využívania 
pôdy pre oblasť účtovníctva.

Pozmeňujúci návrh 512
Erik Bánki
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Návrh smernice
Príloha II – bod 2
Smernica 2009/28/ES
Príloha VIII

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pridáva sa táto príloha VIII: vypúšťa sa
„Príloha VIII
Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Skupina 
východiskových 
surovín

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukry 13

Olejniny 55

Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
(a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
(b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
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využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy IV, časti C, bodu 7.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 513
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pridáva sa táto príloha VIII: vypúšťa sa
„Príloha VIII
Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Skupina 
východiskových 
surovín

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukry 13

Olejniny 55

Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
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(a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
(b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy IV, časti C, bodu 7.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 514
Pilar Ayuso, Pablo Arias Echeverría

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pridáva sa táto príloha VIII: vypúšťa sa
„Príloha VIII
Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Skupina 
východiskových 
surovín

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12

Cukry 13

Olejniny 55
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Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
(a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
(b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy IV, časti C, bodu 7.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 515
Christa Klaß

Návrh smernice
Príloha II – bod 2
Smernica 98/70/ES
Príloha VIII – časť A

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Časť A. Odhadnuté emisie z biopalív 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy

Skupina 
východiskových 
surovín

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

V prípade biopalív vyrábaných z premeny 
rastlinných škrobov, cukru a/alebo 
mastných kyselín pri pestovaní sa zváži 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy, ktorý stanoví 
Komisie za každý právny rok.
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Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob 

12 Na odhad emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy sa 
uplatňujú tieto pravidlá:

Cukry 13 Na odhad hrubých ročných emisií, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamou zmenou 
využívania pôdy, Egross iluc global, sa 
uplatňujú tieto pravidlá:

Olejniny 55 Egross iluc global = (LUCglobal - ∑ 
dLUC) x ((CSRW - CSAW) x 3,664)

kde
LUCglobal = globálna zmena využívania 
pôdy za rok, ktorý predchádzal roku 
výroby biopaliva (referenčný rok) 
(odhadované ako jednotky plochy (ha));
∑ dLUCglobal = akumulované nepriame 
zmeny využívania pôdy na výrobu biopalív 
v predchádzajúcom roku (odhadované 
ako jednotky plochy (ha));
CSRW = predchádzajúce zásoby uhlíka 
(odhadované ako množstvo uhlíka (v 
tonách)), vrátane pôdy aj vegetácie) pre 
nové obhospodarované plochy vo svete za 
predchádzajúci rok.
CSAW = aktuálne zásoby uhlíka (merané 
ako množstvo uhlíka (v tonách), vrátane 
pôdy aj vegetácie) pre nové 
obhospodarované plochy vo svete za 
predchádzajúci rok. Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSAW je odhadovaná zásoba na jednotku 
plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr.
Na výpočet čistých ročných emisií, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamou zmenou 
využívania pôdy, Enet iluc global, sa 
uplatňujú tieto pravidlá:
Enet iluc global = Egross iluc global –
(20 % x Egross iluc global)
kde
Enet iluc global = ročné emisie 
skleníkových plynov, ktoré vznikajú pri 
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zmenách zásob uhlíka spôsobených 
nepriamymi zmenami vo využívaní pôdy 
(odhadované ako množstvo uhlíka (v 
tonách) ekvivalentu CO2), znížené o 20 % 
zrážku, ktorá kompenzuje vágnosť 
odhadov.
Na odhad emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy na 
energie získanej z biopaliva sa uplatňujú 
tieto pravidlá:
eiluc = ((FSbiofuels x Enet iluc global) / 
Enbiofuel global) x 1 000
kde
FSbiofuels = podiel východiskových 
surovín (rastlinných škrobov, cukru 
a/alebo mastných kyselín získaných pri 
pestovaní sa odhadne ako množstvo (v 
tonách)) zmenené na biopalivá za 
predchádzajúci rok, vydelené globálnymi 
rastlinnými plodinami získanými pri 
pestovaní (odhadované ako množstvo (v 
tonách)) a vyrobenými za rok, ktorý 
predchádzal referenčnému roku;
Enbiofuels = obsah energie (odhadovaný 
ako obsah energie (gigajoul) stanovený 
ako nízka hodnota tepla) globálnej výroby 
biopalív za predchádzajúci rok.
1 000 = konverzný faktor t/GJ na g/MJ

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie metodiky zodpovedajúcej spôsobu uvedenému v prílohe V odsek 7 na odhad emisií 
spôsobených nepriamou zmenou využívania pôdy na základe východiskových surovín 
spotrebovaných na výrobu biopalív.

Pozmeňujúci návrh 516
Bas Eickhout

Návrh smernice
Príloha II – bod 2
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Smernica 2009/28/ES
Príloha VIII – časť A – tabuľka – riadok 4 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Nepotravinové 
energetické plodiny

15

Or. en

Pozmeňujúci návrh 517
Christa Klaß

Návrh smernice
Príloha II – bod 2
Smernica 2009/28/ES
Príloha VIII – časť B – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.

(a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy a 
východiskové suroviny zahrnuté v časti A 
tejto prílohy, pre ktoré neboli stanovené 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy za referenčný rok.

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie metodiky zodpovedajúcej spôsobu uvedenému v prílohe V odsek 7 na odhad emisií 
spôsobených nepriamou zmenou využívania pôdy na základe východiskových surovín 
spotrebovaných na výrobu biopalív.

Pozmeňujúci návrh 518
Jo Leinen

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

(ba) východiskové suroviny, ktoré neboli 
uvedené na trh a ktoré boli lokálne 
produkované na spotrebu v cestných 
vozidlách alebo necestných pojazdných 
vozidlách používaných prevažne na 
interné farmárske účely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 519
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Dopĺňa sa táto príloha VIIIa:
„A. Ako je podrobne stanovené v 
postupoch schválených Komisiou v 
schválenom národnom systéme, je 
biomasa, ktorá nespôsobuje nepriamu 
zmenu využívania pôdy:
1. biomasa vypestovaná ako druhá 
jednoročná plodina na pôde, ktorá sa 
predtým nevyužívala na dopestovanie 
druhej jednoročnej plodiny;
2. biomasa, ktorá je výsledkom zvýšenia 
výnosu, ku ktorému by nedošlo bez dopytu 
zo strany odvetvia biopalív, ako sa uvádza 
v časti B tejto prílohy;
B. Analýza zintenzívnenia výnosu plodín
1. V rámci národného systému sa môže 
biomasa certifikovať ako biomasa, ktorá 
nespôsobuje nepriamu zmenu využívania 
pôdy, v prípade každého druhu pestovanej 
plodiny, pri ktorej sa využíva najmenej 
1 % ornej pôdy daného členského štátu 
(alebo ktorejkoľvek inej tretej krajiny, 
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ktorá má záujem predložiť národný 
systém), a to až do množstva, keď tonáž 
takejto plodiny podľa časti B.3.
2. V prípade každého druhu pestovanej 
plodiny, pri ktorej sa do roku 2008 využilo 
najmenej 1 % ornej pôdy daného 
členského štátu (alebo ktorejkoľvek inej 
tretej krajiny, ktorá má záujem  predložiť 
národný systém), štát vypočíta zvýšenie 
ročného výnosu plodiny na jeho území 
prostredníctvom výpočtu zloženého 
výnosu za použitia základného 
trojročného kĺzavého priemeru a 
konečného trojročného kĺzavého 
priemeru.
a) Základný trojročný kĺzavý priemer je 
stredná priemerná tonáž na hektár v 
prípade danej plodiny v rokoch 1997, 
1998 a 1999.
b) Konečný trojročný kĺzavý priemer je 
stredná priemerná tonáž na hektár v 
prípade danej plodiny v rokoch 2006, 
2007 a 2008.
c) Implicitný ročný výnos je zvýšenie 
výnosu (vyjadrené v percentách), ktoré by 
vyplývalo zo zvýšenia výnosu od 
základného trojročného kĺzavého 
priemeru po konečný trojročný kĺzavý 
priemer za obdobie deviatich rokov. 
Pokiaľ je výsledkom tohto výpočtu nula 
alebo záporné číslo, implicitný ročný 
výnos sa pre danú plodinu rovná nule.
3. Každý členský štát (alebo ktorákoľvek 
iná tretia krajina, ktorá má záujem 
predložiť národný systém) vytvorí 
tabuľku pre každý druh pestovanej 
plodiny, pri ktorej sa v roku 2008 využilo 
najmenej 1 % ornej pôdy daného 
členského štátu a pri ktorej sa výnos v 
roku 2007 považuje za konečný trojročný 
kĺzavý priemer pre danú plodinu, a 
očakávané výnosy sa v prípade danej 
plodiny ďalej vypočítavajú na každý rok 
od roku 2008 do roku 2010 tak, že výnos 
sa každoročne zvýši o implicitný ročný 
výnos danej plodiny. Pri použití tohto 
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odhadovaného výnosu za príslušný rok 
členský štát (alebo iný štát, ktorý má 
záujem predložiť národný systém) 
vynásobí tento odhadovaný výnos 
skutočnou akrovou výmerou ornej pôdy, 
na ktorom je v danom roku daná plodina 
pestovaná.
4. Na základe skutočného výnosu danej 
plodiny v každom roku členský štát (alebo 
iný štát, ktorý má záujem predložiť 
národný systém) stanoví konečný 
priemerný výnos danej plodiny na hektár 
v rámci svojho územia. Štát použije tento 
skutočný výnos za príslušný rok tak, že ho 
vynásobí skutočnou akrovou výmerou 
ornej pôdy, ktorá sa v danom roku využila 
na pestovanie danej plodiny.“

Or. en

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenia k odôvodneniu 4 a odôvodneniu 4a (nové)

Pozmeňujúci návrh 520
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2a) Pridáva sa táto príloha IX:
Príloha VIIIa
Za moderné biopalivá sa považujú tieto 
biopalivá:
Biologický materiál, v prípade ktorého je 
príslušné alternatívne použitie spojené s 
vysokými emisiami metánu alebo oxidu 
dusného bez vytvorenia využiteľnej 
energie.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 521
Anja Weisgerber

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pridáva sa táto príloha IX: vypúšťa sa
„Príloha IX
Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu
(a) riasy;
(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;
(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;
(d) slama;
(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín;
(i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov;
(l) plevy;
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(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu
(a) použitý kuchynský olej;
(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu;
(c) nepotravinový celulózový materiál;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

Or. en

Odôvodnenie

Príloha IX (nová) bola preformulovaná do samostatného pozmeňujúceho návrhu.

Pozmeňujúci návrh 522
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pridáva sa táto príloha IX: vypúšťa sa
„Príloha IX
Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu
(a) riasy;
(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
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odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;
(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;
(d) slama;
(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín;
(i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov;
(l) plevy;
(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu
(a) použitý kuchynský olej;
(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu;
(c) nepotravinový celulózový materiál;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 523
Erik Bánki

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pridáva sa táto príloha IX: vypúšťa sa
„Príloha IX
Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu
(a) riasy;
(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;
(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;
(d) slama;
(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín;
(i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov;
(l) plevy;
(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
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v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu
(a) použitý kuchynský olej;
(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu;
(c) nepotravinový celulózový materiál;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 524
Sophie Auconie

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pridáva sa táto príloha IX: vypúšťa sa
„Príloha IX
Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu
(a) riasy;
(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 



AM\937598SK.doc 47/95 PE513.035v01-00

SK

určitých smerníc;
(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;
(d) slama;
(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín;
(i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov;
(l) plevy;
(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu
(a) použitý kuchynský olej;
(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu;
(c) nepotravinový celulózový materiál;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 525
Åsa Westlund, Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pridáva sa táto príloha IX: vypúšťa sa
„Príloha IX
Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu
(a) riasy;
(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;
(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;
(d) slama;
(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín;
(i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov;
(l) plevy;
(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu
(a) použitý kuchynský olej;
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(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu;
(c) nepotravinový celulózový materiál;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 526
Bas Eickhout, Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3) Pridáva sa táto príloha IX: vypúšťa sa
„Príloha IX
Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu
(a) riasy;
(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;
(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;
(d) slama;
(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
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(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín;
(i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov;
(l) plevy;
(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu
(a) použitý kuchynský olej;
(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu;
(c) nepotravinový celulózový materiál;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

Or. en

Odôvodnenie

Nahradené prílohou o moderných zdrojoch obnoviteľnej energie pre oblasť dopravy.

Pozmeňujúci návrh 527
Anja Weisgerber

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha IX Príloha IX
Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

Časť A. Východiskové suroviny, ktoré 
prispievajú k dosiahnutiu cieľa 2 % 
v článku 3 ods. 4 písm. d) bod (i) smernice 
2009/28/ES:

(a) riasy; (a) riasy;
(b) pomerná časť biomasy miešaného
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(b) biomasa z komunálneho odpadu, na 
ktorý sa vzťahujú ciele recyklácie podľa 
článku 11 ods. 2 písm. a) smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 
a o zrušení určitých smerníc;

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;

(d) slama; (d) slama;

(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly; (e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja; (g) živica z talového oleja;

(h) surový glycerín; (h) surový glycerín;
(i) bagasa; (i) bagasa;

(j) hroznové výlisky a vinné kaly; (j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov; (k) škrupiny orechov;
(l) plevy; (l) plevy;

(m) kukuričné klasy; (m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. (n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.

Časť B. Východiskové suroviny, 
v prípade ktorých sa za podiel na cieli 
uvedenom v článku 3 ods. 4 považuje 
dvojnásobok ich energetického obsahu

(na) drvený odpad z palmového oleja a 
trsy prázdnych palmových plodov;

(a) použitý kuchynský olej; (nb) použitý kuchynský olej;

(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 

(nc) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
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zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu;

zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu;

(c) nepotravinový celulózový materiál; (nd) nepotravinový celulózový materiál;

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

(ne) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

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 prínos 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 528
Christa Klaß

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha IX Príloha IX

Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

Časť A. Východiskové suroviny, ktoré 
prispievajú k cieľu 2 % uvedenému 
v článku 3 písm. d) bod (i)

(a) riasy; (a) riasy (autotrofné);
(b) pomerná časť biomasy miešaného
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(b) biomasa z akumulovaného 
komunálneho odpadu, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;

(d) slama; (d) slama;
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(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly; (e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;

(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;

(g) živica z talového oleja; (g) živica z talového oleja;

(h) surový glycerín; (h) surový glycerín;
(i) bagasa; (i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly; (j) hroznové výlisky a vinné kaly;

(k) škrupiny orechov; (k) škrupiny orechov;
(l) plevy; (l) plevy;

(m) kukuričné klasy; (m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. (n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.

Časť B. Východiskové suroviny, 
v prípade ktorých sa za podiel na cieli 
uvedenom v článku 3 ods. 4 považuje 
dvojnásobok ich energetického obsahu
(a) použitý kuchynský olej; (na) použitý kuchynský olej;

(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu;

(nb) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu;

(c) nepotravinový celulózový materiál; (nc) nepotravinový celulózový materiál;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

(nd) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

Or. en

Odôvodnenie

Viacnásobné započítavanie je zo štatistického hľadiska sporné, pretože vytvára „virtuálne“ 
biopalivá, ako aj ilúziu o dosiahnutí environmentálnych cieľov.

Pozmeňujúci návrh 529
Gilles Pargneaux

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – odsek -1 (nový) 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia musí mať na pamäti, že hodnota 
koeficientov uvedených v prílohe IX nie je 
vhodná pre všetky produkty, a že v záujme 
odstránenia akejkoľvek právnej neistoty 
musia prebehnúť ďalšie diskusie.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 530
Christofer Fjellner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

(a) riasy; (a) riasy;
(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu, okrem separovaného zberu podľa 
článku 11 ods. 1 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;

(d) slama; (d) pomerná časť biomasy z odpadu a 
zvyškov z poľnohospodárstva, a priemyslu 
súvisiaceho s poľnohospodárstvom, ako 
sú bagasa, škrupiny, plevy, hroznový 
výlisky, vinné kaly a kukuričné klasy.
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(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly; (e) pomerná časť biomasy z odpadu a 
zvyškov z lesníctva a priemyslu 
súvisiaceho s lesníctvom, ako sú kôra, 
lístie, ihličie, konáre, koruny stromov, 
piliny, triesky, čierny lúh, hnedý lúh, 
lignín a talový olej.

(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;

(g) živica z talového oleja;

(h) surový glycerín;

(i) bagasa;

(j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov;
(l) plevy;
(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.

Or. en

Odôvodnenie

Každý kladný podrobný zoznam bude neúplný, pretože nebude obsahovať východiskové 
suroviny, ktoré by sa mohli využiť pre biopalivá druhej generácie ako zvyšky procesov, 
ktorých si v súčasnosti nie sme vedomí. Z tohto dôvodu sú potrebné všeobecnejšie definície 
zahŕňajúce širšie spektrum východiskových surovín s cieľom stimulovať inováciu nových 
moderných biopalív. V prípade lesného hospodárstva nie je v tejto smernici potrebné 
rozlišovať medzi jednotlivými pomernými časťami stromu, pretože by sa to malo ponechať na 
trh.

Pozmeňujúci návrh 531
Gaston Franco, Dominique Vlasto

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu 

A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu 

(a) riasy; (a) riasy;

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;

(d) slama;
(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly; (e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;

(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja; (g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín; (h) surový glycerín;

(i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly; (j) hroznové výlisky a vinné kaly;

(k) škrupiny orechov; 

(l) plevy; (l) lignocelulózový materiál vrátane 
slamy, bagasy, škrupín orechov, pliev a 
kukuričných klasov;.

(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom podporiť väčšie prenikanie moderných biopalív na trh by sa mal lignocelulózový 
materiál zahrnúť do toho istého bodu a mali by sa pridať aj rastliny produkujúce cukor 
vzhľadom na skutočnosť, že cukor nie je len potravina, ale aj substrát pre fermentačné 
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biotechnológie, ktorý je dôležitý pre inováciu produkcie moderných biopalív (z tohto dôvodu 
bol vylúčený etanol).

Pozmeňujúci návrh 532
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť A – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť A: Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

Časť A. Zoznam moderných biopalív: Za 
moderné palivá sa budú považovať 
biopalivá vyrobené z týchto 
východiskových surovín

Or. en

Pozmeňujúci návrh 533
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť A – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

Časť A. Rozšírený zoznam moderných 
biopalív. Za moderné palivá sa budú 
považovať biopalivá vyrobené z týchto 
východiskových surovín:

Or. en

Odôvodnenie

Pri investovaní do moderných biopalív je potrebná dlhodobá investičná stabilita. Na 
intenzívnejšie využívanie odpadu a zvyškov sú často potrebné ďalšie investície. S cieľom 
predchádzať umelým prekážkam na trhu medzi členskými štátmi je dôležité uviesť v prílohe IX 
smernice biopalivá vyrobené z odpadového materiálu a zvyškov. Zvýšila by sa tým investičná 
stabilita potrebné pre moderné biopalivá. Odporúča sa, aby sa o nižšie uvedených zmenách a 
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doplneniach hlasovalo v osobitnom bloku.

Pozmeňujúci návrh 534
Julie Girling

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť A – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

Časť A. Východiskové suroviny, ktoré 
prispievajú k cieľu vedenému v článku 3 
ods. 4:

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 535
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť A – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

Časť A. Východiskové suroviny, ktoré 
prispievajú k cieľu vedenému v článku 3 
ods. 4 

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 536
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť A – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje štvornásobok 
ich energetického obsahu

Časť A. Odpad a zvyšky, v prípade ktorých 
sa za podiel na cieli uvedenom v článku 3 
ods. 4 považuje štvornásobok ich 
energetického obsahu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 537
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

a) (a) (a) riasy (autotrofné);

Or. en

Pozmeňujúci návrh 538
Corinne Lepage

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – písmeno a a (nové) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) baktérie;

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 539
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) baktérie;

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa podporovať výroba moderných biopalív, ktoré nemajú vplyv na nepriamu zmenu 
využívania pôdy a ktoré nezasahujú do potravinového reťazca.

Pozmeňujúci návrh 540
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahuje 
separovaný zber podľa článku 11 ods. 1
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 
a o zrušení určitých smerníc;

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutie pomernej časti biomasy miešaného komunálneho odpadu – dokonca aj s vylúčením 
osobitného zberu tokov odpadu z domácností – by v závislosti od okolností mohlo byť pre 
mestá a obce podnetom na ukončenie separovaného zberu odpadu a zmenu primiešaného 
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zhromaždeného odpadu na energiu, čím by sa upustilo od cieľa separovaného zberu kovov, 
plastov, papiera a skla do roku 2015 a odklonilo od hierarchie odpadu stanovenej v smernici 
o odpade.

Pozmeňujúci návrh 541
Judith A. Merkies

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(b) (b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahuje 
separovaný zber podľa článku 11 ods. 1
smernice Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 
a o zrušení určitých smerníc;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 542
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu vrátane triedeného 
biologického odpadu, ale nie iný 
separovaný odpad z domácností 
a odpadový papier, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc.
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Or. en

Odôvodnenie

Používanie odpadového papiera ako východiskovú surovinu na výrobu paliva nie 
opodstatnené z hľadiska účinnosti zdrojov. Recyklovanie a udržateľné využívanie odpadového 
papiera, napríklad ako suroviny na výrobu papiera, takisto vytvára v regiónoch pracovné 
miesta a toto je príležitosť, ktorá by sa nemala narúšať. Text Komisie nie je jasný, čo sa týka 
triedeného biologického odpadu, takže treba jasne stanoviť, že sa môže používať.

Pozmeňujúci návrh 543
Julie Girling, Christa Klaß, Chris Davies

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) biologicky odbúrateľná pomerná časť 
priemyselného odpadu.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme konzistentnosti so smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie 2009/28/ES, v ktorej 
sa v definícii biomasy v článku 2 písm. e) spomína biologicky odbúrateľná pomerná časť 
priemyselného odpadu.

Pozmeňujúci návrh 544
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu okrem prípadov, keď sa z 
priemyselného alebo ekonomického 
hľadiska opakovane využíva na iné 
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priemyselné účely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 545
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) pomerná časť biomasy priemyselného, 
maloobchodného a veľkoobchodného 
odpadu a zostatky vznikajúce pri výrobe, 
nie však odpad, na ktorý sa vzťahuje 
separovaný zber podľa článku 11 ods. 1 
smernice 2008/98/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 546
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu, nie však separovaný zber podľa 
článku 11 ods. 1 smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;

Or. en
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Odôvodnenie

Zahrnutie pomernej časti biomasy priemyselného odpadu by v závislosti od okolností mohlo 
byť pre producentov odpadu, mestá a obce podnetom na ukončenie separovaného zberu
odpadu a zmenu primiešaného zhromaždeného odpadu na energiu, čím by sa upustilo od 
cieľa separovaného zberu kovov, plastov, papiera a skla do roku 2015 a odklonilo od 
hierarchie odpadu stanovenej v smernici o odpade.

Pozmeňujúci návrh 547
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu, odpad z maloobchodného 
a veľkoobchodného predaja a zostatky 
vznikajúce pri výrobe.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinnosti zdrojov by sa malo podporovať využívanie mnohých druhov 
priemyselného odpadu, odpadu z maloobchodného a veľkoobchodného predaja a zostatkov 
vznikajúcich pri výrobe biopalív.

Pozmeňujúci návrh 548
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) pomerná časť biomasy priemyselného (c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu vrátane výťažkov, melasy, odpadu 
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odpadu. z rýb, zvyškov z produkcie rybej múčky, 
odpadu z bitúnkov a odpadu zo 
spracovania mäsa.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 549
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) slama; (d) slama a biomasa z údržby zelených 
plôch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 550
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno e

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly; (e) maštaľný hnoj, tekutý hnoj, splašky, 
hydinový trus, rybie exkrementy a 
splaškové výkaly.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 551
Kriton Arsenis, Nessa Childers
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Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 552
Sabine Wils

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/29/ES
Príloha IX – časť A – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 553
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno f

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;

(f) drvený odpad z palmového oleja, 
opotrebovaná bieliaca hlinka, splaškový 
palmový olej a trsy prázdnych palmových 
plodov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 554
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) živica z talového oleja; (g) čierny lúh a jeho deriváty, ako sú 
lignín a živica z talového oleja, okrem 
tých, ktoré majú hodnotnejšie komerčné 
využitie v súlade s hierarchiou odpadov, 
ako surový talový olej;

Or. en

Odôvodnenie

Pred použitím zvyškov a odpadu na výrobu energie by sa mali využiť na iné komerčne úspešné 
účely podľa hierarchie odpadu. Preto sa  uvádza surový talový olej

Pozmeňujúci návrh 555
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) živica z talového oleja; (g) Zostatky vznikajúce pri výrobe v rámci 
priemyselnej výroby celulózy a papiera, 
napríklad čierny lúh, surové sulfátové 
mydlo, surový talový olej a živica z 
talového oleja.

Or. en

Odôvodnenie

V drvičkách celulózy a papiera vzniká niekoľko zostatkov vznikajúcich pri výrobe, ktoré majú 
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veľký potenciál na výrobu moderných biopalív. Všetky pomerné časti pochádzajú z rovnakého 
primárneho procesu a zostatky vznikajúce pri výrobe sú preto podobné všetkým živiciam z 
talového oleja, ktoré sú uvedené v prílohe,  časť A návrhu Komisie. Všetky zostatky vznikajúce 
pri výrobe rovnakého pôvodu by sa mali spracúvať rovnakým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 556
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno g

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) živica z talového oleja; (g) čierny lúh a jeho deriváty, ako sú 
surové sulfátové mydlo, lignín, surový 
talový olej a živica z talového oleja;

Or. en

Odôvodnenie

Všetky rezíduá vznikajúce pri výrobe celulózy by sa mali spracúvať rovnakým spôsobom. 
Rezíduá vznikajúce pri výrobe majú vysoký potenciál pre výrobu moderných biopalív.

Pozmeňujúci návrh 557
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno i

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(i) bagasa; vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 558
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha – časť A – písmeno j

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(j) hroznové výlisky a vinné kaly; (j) výlisky a bagasa vrátane cukrovej 
trstiny, cukrovej repy, hroznovej bagasy a 
vínnych kalov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 559
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(l) plevy; (l) nepotravinový celulózový materiál –
rezíduá zo získavania a čistenia semien a 
zŕn (škrupiny, plevy, šupy, klasy atď.).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 560
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno m
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(m) kukuričné klasy; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 561
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 562
Sabine Wils

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 563
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. (n) kôra, konáre, lístie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 564
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Sari Essayah, Hannu Takkula, Kent Johansson, 
Anneli Jäätteenmäki

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. (n) zostatky pri zbieraní dreva, ako sú
kôra, konáre, hmota z korunu stromov, 
malé kúsky dreva, lístie, piliny a triesky.

Or. en

Odôvodnenie

Je vhodné rovnako narábať s rozličnými zostatkami pochádzajúcimi z prác v lesnom 
hospodárstve a z výrubu stromov. Toto takisto podporí vidiecky a regionálny rozvoj, pretože 
sa vytvoria trhy so zostatkami lesného hospodárstva ako východiskovými surovinami na 
výrobu palív.

Pozmeňujúci návrh 565
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. (n) kôra, konáre, koruny stromov, lístie, 
piliny a triesky.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 566
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. (n) kôra, konáre, odrezky, lístie, piliny a 
triesky;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 567
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(na) rezíduá z biochemickej výroby;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 568
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nb) zápara;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 569
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nc) prebytočné kvasnice;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 570
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nd) syrovátka;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 571
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(na) použitý kuchynský olej;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 572
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(na) použitý kuchynský olej;

Or. fr

Odôvodnenie

Výskum rozvoja biopalív z použitého kuchynského oleja vyzerá sľubne, pretože môže byť 
potenciálnym prínosom v oblasti energetiky a životného prostredia porovnateľným s prínosom 
biopalív vyrábaných z východiskových surovín uvedených v prílohe 2 k tejto smernici. Z 
dôvodu spravodlivosti a proporcionality by pre tieto produkty rovnako ako pre východiskové 
suroviny uvedené v prílohe 2 mali byť dostupné rovnaké podnety v oblasti rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 573
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(na) použitý kuchynský olej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 574
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
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Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ne) použitý kuchynský olej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 575
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nb) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením 
(ES) č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu1

.

__________________
1 Ú. v. ES L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 576
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nb) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
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zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu1.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 577
Donata Gottardi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nf) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu1.
__________________
1 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 578
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nc) nepotravinový celulózový materiál;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 579
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nc) nepotravinový celulózový materiál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 580
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ng) nepotravinový celulózový materiál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 581
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nd) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov;

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 582
Riikka Pakarinen, Petri Sarvamaa, Hannu Takkula, Kent Johansson, Anneli 
Jäätteenmäki

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nb) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov;

Or. en

Odôvodnenie

Lignocelulóza by sa mala započítavať rovnako ako ostatné východiskové suroviny na báze 
dreva, pretože nemá vplyv na nepriamu zmenu využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 583
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nd) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 584
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
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Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n h (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nh) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov 
a dreva na výrobu papierenskej celulózy;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 585
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ne) triglyceridy, voľné mastné kyseliny, 
mastné destiláty a nešpecifikované oleje z 
priemyselných odvetví zaoberajúcich sa 
oleochemickým spracovaním, 
spracovaním bionafty, rafinovaním 
rastlinných olejov, spracovaním potravín 
a živočíšnych tukov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 586
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n f (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(nf) živočíšne tuky neurčené na ľudskú 
spotrebu;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 587
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – písmeno n g (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(ng) technický kukuričný olej;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 588
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť A – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade poľnohospodárskych zvyškov 
sa pri výpočtoch zohľadňujú len 
množstvá, ktoré prekračujú množstvá 
potrebné na ochranu pred eróziou pôdy a 
stratou biodiverzity. V prípade zvyškov 
pochádzajúcich z lesného hospodárstva sa 
pri výpočtoch zohľadňujú len množstvá, 
ktoré prekračujú množstvá potrebné na 
ochranu pred stratou biodiverzity.

Or. en

Odôvodnenie

Jeden problém by sa nemal vyriešiť na úkor vzniku nového problému.
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Pozmeňujúci návrh 589
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť B – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 590
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť B – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Časť B nie je potrebná, ak existuje iba jedna úroveň viacnásobného započítania.

Pozmeňujúci návrh 591
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
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Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť B – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 592
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť B – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok
ich energetického obsahu

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 593
Julie Girling

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť B – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu

Časť B. Východiskové suroviny, ktoré 
prispievajú k cieľu vedenému v článku 3 
ods. 4:
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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 594
Kriton Arsenis, Nessa Childers, Mario Pirillo

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI – časť B – názov

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu

Časť B. Odpad a zvyšky, v prípade ktorých 
sa za podiel na cieli uvedenom v článku 3 
ods. 4 považuje dvojnásobok ich 
energetického obsahu

Or. en

Pozmeňujúci návrh 595
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) použitý kuchynský olej; vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Časť B nie je potrebná, ak existuje iba jedna úroveň viacnásobného započítania. Môže sa 
preto presunúť do časti A.
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Pozmeňujúci návrh 596
Gaston Franco, Christine De Veyrac

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) použitý kuchynský olej; vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Výskum rozvoja bipalív z použitého kuchynského oleja vyzerá sľubne, pretože môže byť 
potenciálnym prínosom v oblasti energetiky a životného prostredia porovnateľným s prínosom 
biopalív vyrábaných z východiskových surovín uvedených v prílohe 2 k tejto smernici. Z 
dôvodu spravodlivosti a proporcionality by pre tieto produkty rovnako ako pre východiskové 
suroviny uvedené v prílohe 2 mali byť dostupné rovnaké podnety v oblasti rozvoja.

Pozmeňujúci návrh 597
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) použitý kuchynský olej; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 598
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) použitý kuchynský olej; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 599
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – bod a a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(aa) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky. 
Prínos týchto rezíduí k dosiahnutiu cieľa 
uvedeného v článku 3 ods. 4 sa považuje 
za dvojnásobok ich energetického obsahu 
po prijatí kritérií udržateľnosti na úrovni 
EÚ.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 600
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu.

vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Časť B nie je potrebná, ak existuje iba jedna úroveň viacnásobného započítania. Môže sa 
preto presunúť do časti A.

Pozmeňujúci návrh 601
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 602
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 603
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 604
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Časť B nie je potrebná, ak existuje iba jedna úroveň viacnásobného započítania. Môže sa 
preto presunúť do časti A.

Pozmeňujúci návrh 605
Gaston Franco

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; vypúšťa sa
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 606
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 607
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 608
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; vypúšťa sa
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 609
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; (c) nepotravinový celulózový materiál 
okrem odpadu podliehajúcemu 
separovanému zberu podľa článku 11 
ods. 1 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc;

Or. en

Odôvodnenie

Zahrnutie nepotravinového celulózového materiálu môže byť v závislosti od okolností pre 
producentov odpadu, mestá a obce podnetom na ukončenie separovaného zberu odpadu a 
zmenu primiešaného zhromaždeného odpadu na energiu, čím by sa upustilo od cieľa 
separovaného zberu kovov, plastov, papiera a skla do roku 2015 a odklonilo od hierarchie 
odpadu stanovenej v smernici o odpade.

Pozmeňujúci návrh 610
Esther de Lange

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; (c) nepotravinový celulózový materiál, 
napríklad všetka biomasa pochádzajúca z 
pôdnych nepotravinových energetických 
plodín pestovaných na účely výroby 
bioenergie vrátane ozdobnice, iných 
energetických tráv, nepotravinových 
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odrôd ciroku a priemyselného konope.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 611
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno c

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; (c) nepotravinový celulózový a 
hemicelulózový materiál;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 612
Sari Essayah

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Časť B nie je potrebná, ak existuje iba jedna úroveň viacnásobného započítania. Môže sa 
preto presunúť do časti A.

Pozmeňujúci návrh 613
Gaston Franco
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Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

vypúšťa sa

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 614
Kriton Arsenis, Nessa Childers

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 615
Pilar Ayuso

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 616
Hannu Takkula, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 617
Giancarlo Scottà, Oreste Rossi

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov, ktoré 
sa z priemyselného alebo ekonomického 
hľadiska opätovne používajú na iné 
priemyselné využitie, akékoľvek iné 
lignocelulózové zvyšky, ktoré sa opätovne 
používajú na iné priemyselné účely.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 618
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – bod d a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(da) pomerná časť biomasy zo 
znehodnotenej pôdy, poľnohospodárskych 
pustín a okrajovej pôdy, ktoré nie sú 
vhodné na produkciu potravín;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 619
Jolanta Emilia Hibner, Bogusław Sonik, Filip Kaczmarek, Jarosław Kalinowski, 
Tadeusz Cymański, Andrzej Grzyb

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX – časť B – bod d b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(db) biomasa z komunálneho odpadu 
vrátane pokazených potravín, odpadu z 
obchodov s potravinami, kuchynského, 
reštauračného a jedálenského odpadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 620
Bas Eickhout, Sabine Wils

Návrh smernice
Príloha II – bod 3 a (new)
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX a (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(3a) Dopĺňa sa táto príloha IXa:
„Príloha IXa
Moderné zdroje obnoviteľnej energie pre 
oblasť dopravy
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Záruka udržateľnosti
Členské štáty poskytnú záruky pre využitie 
akéhokoľvek odpadu alebo zvyškov s 
cieľom zabezpečiť, aby bolo využitie v 
podobe pohonných hmôt v súlade s
hierarchiou odpadu, konkrétne 
prevenciou, prípravou na opätovné 
použitie a recykláciou pred opätovným 
spracovaním na energetické účely, ako sa 
uvádza v smernici 2008/98/ES, ako aj s 
cieľom zabezpečiť postupné využívanie.
Členské štáty pri používaní biotických 
zdrojov zavedú záruky na ochranu 
biodiverzity a proti vyčerpávaniu alebo 
strate ekosystémových služieb, a na 
ochranu pred odklonom od súčasného 
využívania, ktoré by mohlo mať negatívny 
nepriamy alebo priamy vplyv na 
biodiverzitu, pôdu alebo celkovú uhlíkovú 
rovnováhu.
Pokiaľ ide o záruky udržateľnosti, ktoré 
prijali členské štáty, na výrobu modernej 
energie v oblasti dopravy sú podľa článku 
3 ods. 4 oprávnené tieto východiskové 
suroviny:
Časť A:
- riasy;
- obnoviteľné kvapalné a plynné palivá
nebiologického pôvodu.
Časť B:
- pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;
- pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu;
- slama;
- maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
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- živica z talového oleja;
- surový glycerín;
- hroznové výlisky a vinné kaly;
- škrupiny orechov;
- plevy;
- kukuričné klasy;
- kôra, konáre, lístie, piliny a triesky;
- nepotravinový celulózový materiál;
- lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

Or. en

Odôvodnenie

Riasy a kvapalné a plynné palivá nebiologického pôvodu z obnoviteľných zdrojov uvedené v 
časti A prílohy IX, ako aj energia z obnoviteľných zdrojov v elektrických vozidlách a certifikát 
CCU (napr. využívanie priemyselných odpadových plynov na podnietenie mikrobiálnej 
fermentácie s cieľom vyrobiť kvapalné alebo plynné palivo) by sa považujú za štvornásobok 
ich energetického obsahu v porovnaní s 3 % cieľom zdrojov modernej energie v oblasti 
dopravy. Použitý kuchynský olej a živočíšne tuky nevyžadujú stimuly nad rámec celkového 
cieľa smernice o kvalite paliva a smernice o obnoviteľnej energii.


