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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je zmenený a doplnený 
text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje príslušným 
oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje oprava pri príprave 
konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo vynechaný text v 
konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto typu musia byť 
schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho návrhu týkajúceho sa platného aktu, ktorý 
sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza platný akt a vo 
štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti prevzaté z ustanovenia 
platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť a doplniť, ktoré sa 
však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným písmom. Prípadné 
vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

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

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2012)0595),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 a ods. 114 Zmluvy o fungovaní 
Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu 
(C7-0337/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z ...1,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku, Výboru pre rozvoj, 
Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka, Výboru pre regionálny rozvoj, Výboru 
pre medzinárodný obchod a Výboru pre dopravu a cestovný ruch (A7–0000/2013);

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               

1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy 
s potravinami, krmivom a vláknami začnú 
využívať na produkciu biopalív, dopyt 
po nepalivových produktoch sa bude 
musieť naďalej uspokojovať buď
intenzifikáciou existujúcej výroby, alebo 
zúrodnením nepoľnohospodárskej pôdy 
niekde inde. Druhý prípad predstavuje 
nepriamu zmenu využívania pôdy a keď 
zahŕňa premenu pôdy s vysokým obsahom 
uhlíka, môže viesť k značným emisiám 
skleníkových plynov. Smernice 98/70/ES a 
2009/28/ES by mali preto obsahovať 
ustanovenia na riešenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy, ak sa súčasné biopalivá 
produkujú väčšinou z plodín pestovaných 
na existujúcej poľnohospodárskej pôde.

(4) Ak sa pastviny alebo poľnohospodárska 
pôda určené pôvodne pre trhy 
s potravinami, krmivom a vláknami začnú 
využívať na produkciu biopalív, dopyt 
po nepalivových produktoch sa bude 
musieť naďalej uspokojovať. Tento dopyt 
sa môže uspokojovať buď intenzifikáciou 
výroby zvýšením poľnohospodárskej 
produktivity, aj keď to môže mať 
negatívny vplyv na životné prostredie 
vrátane straty biodiverzity, nedostatku 
vody, erózie pôdy, ako aj znečistenia vody 
alebo pôdy, alebo zúrodnením 
nepoľnohospodárskej pôdy niekde inde. 
Druhý prípad predstavuje nepriamu zmenu 
využívania pôdy a keď zahŕňa premenu 
pôdy s vysokým obsahom uhlíka, môže 
viesť k značným emisiám skleníkových 
plynov, ako aj ku strate biodiverzity, keď 
ide o pôdu, ktorá má vysokú hodnotu 
z hľadiska biodiverzity. Smernice 
98/70/ES a 2009/28/ES by mali preto 
obsahovať ustanovenia na riešenie 
nepriamej zmeny využívania pôdy, ak sa 
súčasné biopalivá produkujú väčšinou 
z plodín pestovaných na existujúcej 
poľnohospodárskej pôde.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V článku 19 ods. 6 
smernice2009/28/ES a v článku7d ods. 6 
smernice 98/70/ES sa stanovuje 
zohľadnenie vplyvu nepriamej zmeny 
využívania pôdy na emisie skleníkových 
plynov a stanovujú sa primerané 
opatrenia na riešenie tohto vplyvu, pričom 
sa zohľadňuje potreba chrániť 
vynaložené investície. 

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív je 
pravdepodobné, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy sú značné a mohli by 
negovať niektoré alebo všetky úspory 
skleníkových plynov z jednotlivých 
biopalív. Očakáva sa totiž, že takmer celá 
výroba biopalív bude v roku 2020 
pochádzať z plodín pestovaných na pôde, 
ktorá by sa mohla využiť na uspokojenie 
trhov s potravinami a krmivami. Aby sa
tieto emisie znížili, je vhodné náležite 
rozlišovať medzi skupinami plodín, napr. 
olejninami, obilninami, cukrami a inými 
plodinami obsahujúcimi škrob.

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív sú
emisie skleníkových plynov spojené s 
nepriamou zmenou využívania pôdy 
značné a mohli by negovať niektoré alebo 
všetky úspory skleníkových plynov z 
jednotlivých biopalív. Očakáva sa totiž, že 
takmer celá výroba biopalív bude v roku 
2020 pochádzať z plodín pestovaných na 
pôde, ktorá by sa mohla využiť na 
uspokojenie trhov s potravinami 
a krmivami. Okrem toho je rast spotreby 
biopalív v členských štátoch faktorom 
kolísavosti cien potravín a môže mať 
následky na celosvetovú potravinovú 
bezpečnosť. Je teda potrebné zohľadniť 
nepriamu zmenu využívania pôdy 
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s cieľom zabezpečiť, aby ciele politiky 
Únie v oblasti obnoviteľných energií 
a zníženia emisií skleníkových plynov 
neboli ohrozené v dôsledku týchto 
potenciálnych zdrojov emisií. Na zníženie
nepriamej zmeny využívania pôdy je 
vhodné náležite rozlišovať medzi 
skupinami plodín, napr. olejninami, 
obilninami, cukrami a inými plodinami 
obsahujúcimi škrob.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá,. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu a rias, zaisťujú vysoké úspory 
skleníkových plynov s malým rizikom 
spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní 
pôdy a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 
s potravinami a krmivom. Preto je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu týchto moderných 
biopalív, lebo v súčasnosti sú nekomerčne 
dostupné vo veľkých množstvách, 
čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť zvýšením podielu moderných 
biopalív na 10% cieli pre dopravu 
stanovenom v smernici 2009/28/ES 
v porovnaní s konvenčnými biopalivami. V 
tejto súvislosti by sa mali podporovať len 
moderné biopalivá s malými odhadnutými 
vplyvmi na nepriamu zmenu využívania 
pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov ako súčasť 

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá,. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu a rias, zaisťujú vysoké úspory 
skleníkových plynov s malým rizikom 
spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní 
pôdy a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 
s potravinami a krmivom. Preto je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu týchto moderných 
biopalív, lebo v súčasnosti sú nekomerčne 
dostupné vo veľkých množstvách, 
čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť zvýšením podielu moderných 
biopalív na 10% cieli pre dopravu 
stanovenom v smernici 2009/28/ES 
v porovnaní s konvenčnými biopalivami. V 
tejto súvislosti by sa mali podporovať len 
moderné biopalivá s malými odhadnutými 
vplyvmi na nepriamu zmenu využívania 
pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov ako súčasť 
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politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020.

politického rámca obnoviteľných energií.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7) Aby sa zabezpečila dlhodobá 
konkurencieschopnosť priemyselných 
odvetví založených na biopalivách a v 
súlade s oznámením z roku 2012 „Inovácie 
pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre 
Európu“ a Plánom pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje, ktoré podporujú 
integrované a diverzifikované biorafinérie 
v celej Európe, mali by sa zvýšené stimuly 
podľa smernice 2009/28/ES stanoviť tak, 
aby uprednostňovali využívanie 
východiskových surovín z biomasy, ktoré 
nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri 
inom použití než ako biopalivo.

(7) Na zabezpečenie dlhodobej 
konkurencieschopnosti priemyselných 
odvetví založených na biopalivách a v 
súlade s oznámením z roku 2012 „Inovácie 
pre udržateľný rast: biohospodárstvo pre 
Európu“ a Plánom pre Európu efektívne 
využívajúcu zdroje, ktoré podporujú 
integrované a diverzifikované biorafinérie 
v celej Európe, mali by sa zvýšené stimuly 
podľa smernice 2009/28/ES stanoviť tak, 
aby uprednostňovali využívanie 
východiskových surovín z biomasy, ktoré 
nemajú vysokú ekonomickú hodnotu pri 
inom použití než ako biopalivo. Je tiež 
dôležité zabezpečiť, aby politiky Únie 
v oblasti odpadového hospodárstva boli 
súdržné a aby bola pre toto odpadové 
hospodárstvo stanovená hierarchia, ako 
sa uvádza v článku 4 smernice 
2008/98/ES. Nemali by sa vytvoriť žiadne 
negatívne stimuly, ktoré by mohli 
poškodiť správne uplatňovanie tejto 
smernice.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 6

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom pripraviť prechod na 
moderné biopalivá a minimalizovať 
celkové vplyvy nepriamej zmeny 
využívania pôdy v období do roku 2020 je 
vhodné obmedziť množstvo biopalív 
a biokvapalín získavaných 
z potravinárskych plodín uvedených 
v časti A prílohy VIII k smernici 
2009/28/ES a časti A prílohy V k smernici 
98/70/ES, ktoré by sa mohli započítať do 
cieľov stanovených v smernici 
2009/28/ES. Bez obmedzenia celkového 
využitia týchto biopalív by sa mal podiel 
biopalív a biokvapalín vyrobených z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
z plodín na výrobu cukru a z olejnín, ktoré 
sa môžu započítať do cieľov smernice 
2009/28/ES, obmedziť na podiel týchto 
biopalív a biokvapalín spotrebovaných v 
roku 2011.

vypúšťa sa

Or. fr

Odôvodnenie

Stropy výroby biopalív prvej generácie sú odôvodnené, ale nemali by byť nerozlíšené a pri ich 
stanovovaní by sa mal zohľadňovať faktor nepriamej zmeny využívania pôdy pri výpočte 
zníženia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Limitom 5 % stanoveným v článku 3 
ods. 4 písm. d) nie je dotknutá sloboda 
členských štátov stanoviť vlastnú cestu k 
dodržaniu predpísaného podielu 

vypúšťa sa
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konvenčných biopalív v rámci celkového 
10% cieľa. V dôsledku toho zostáva 
prístup na trh pre biopalivá vyrábané 
zariadeniami, ktoré budú v prevádzke 
pred koncom roka 2013, plne otvorený. 
Táto pozmeňujúca smernica preto 
neovplyvní legitímne očakávania 
prevádzkovateľov týchto zariadení.

Or. fr

Odôvodnenie

Stropy výroby biopalív prvej generácie sú odôvodnené, ale nemali by byť nerozlíšené a pri ich 
stanovovaní by sa mal zohľadňovať faktor nepriamej zmeny využívania pôdy pri výpočte 
zníženia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11) Odhadnuté emisie vyplývajúce
z nepriamej zmeny využívania pôdy by sa 
mali zahrnúť do podávania správ o 
emisiách skleníkových plynov z biopalív 
podľa smerníc 98/70/ES a 2009/28/ES.
Biopalivám vyrábaným z východiskových 
surovín, ktoré nevedú k ďalšiemu dopytu 
po pôde, napr. biopalivám z odpadových 
východiskových surovín, by sa mal prideliť 
nulový emisný faktor. 

(11) Na zabezpečenie presnosti a integrity 
cieľov Únie v oblasti zníženia emisií 
skleníkových plynov a biopalív by sa mali 
pri výpočte zníženia emisií skleníkových 
plynov požadovaných podľa kritérií 
udržateľnosti začlenených v smernici 
2009/28/ES a smernici 98/70/ES 
zohľadniť emisie spojené s nepriamou 
zmenou využívania pôdy. Na dosiahnutie 
cieľa článku 7a ods. 2 smernice 98/70/ES 
je tiež potrebné započítavať emisie 
spojené s nepriamou zmenou využívania 
pôdy, a to s cieľom poskytnúť stimuly pre 
biopalivá, ktoré majú malý vplyv na 
nepriamu zmenu využívania pôdy. 
Biopalivám vyrábaným z východiskových 
surovín, ktoré nevedú k ďalšiemu dopytu 
po pôde, napr. biopalivám z odpadových 
východiskových surovín, by sa mal prideliť 
nulový emisný faktor. 

Or. fr
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Odôvodnenie

Zohľadnenie faktora nepriamej zmeny využívania pôdy pri výpočte zníženia emisií 
skleníkových plynov umožňuje nepenalizovať biopalivá s nízkym negatívnym vplyvom 
a podporovať výrobu tých, ktoré prinášajú najvýraznejšie zníženie emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Na dosiahnutie cieľa v oblasti 
obnoviteľných energií v doprave 
a zároveň minimalizáciu negatívnych 
vplyvov spojených so zmenou využívania 
pôdy by sa mala podporovať obnoviteľná 
elektrina a energetická efektívnosť. 
Členské štáty by sa teda mali usilovať 
o zvýšenie energetickej efektívnosti 
a zníženie celkovej spotreby energie 
v doprave a podporovať pritom vstup 
elektrických vozidiel na trh a začlenenie 
obnoviteľnej energie do systémov 
dopravy. Členským štátom by sa malo tiež 
povoliť, aby mohli preorientovať svoje 
finančné zdroje, ktoré sú v súčasnosti 
celkovo alebo sčasti určené na to, aby 
získali svoju energiu z biopalív 
vyrábaných z obilnín a iných plodín 
bohatých na škrob, z cukru, olejnín 
a iných energetických plodín pestovaných 
na pôdach, na zvýšenie obnoviteľných 
energií, a to najmä veternej a slnečnej 
energie, energie z morského príboja 
a geotermickej energie, ktoré preukázali 
svoj obnoviteľný a udržateľný charakter.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 10

Návrh smernice
Odôvodnenie 11b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11b) Lesy poskytujú širokú škálu 
environmentálnych, hospodárskych 
a sociálnych výhod a základných služieb 
pre ľudstvo, ako je zachovanie 
biodiverzity a funkcií ekosystémov, ako aj 
ochrana klimatického systému. Rastúci 
dopyt po lesnej biomase vrátane zvyškov 
dreva a lesného porastu na použitie 
v priemysle celulózy a papiera, na stavby, 
vykurovanie a na elektrinu spolu 
s inštitucionálnymi nedostatkami 
a nedostatkami v riadení v mnohých 
regiónoch naďalej ohrozujú udržateľné 
riadenie lesov a biodiverzitu, a to 
degradáciou lesov a odlesňovaním. Platí 
to aj pre mokrade. Súčasné kritériá
udržateľnosti neboli vytvorené na 
odstránenie týchto hrozieb. Pri nedostatku 
primeraných kritérií udržateľnosti na 
riešenie týchto špecifických otázok, najmä 
degradácie lesov, by sa suroviny 
pochádzajúce z existujúcich lesov, 
ostatných zalesnených pôd a mokradí 
nemali využívať na výrobu biopalív alebo 
biokvapalín, ak sa nedá preukázať ich 
udržateľnosť. Keďže lesné porasty na 
produkciu biopalív by mohli spôsobovať 
emisie spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy, toto riziko by sa malo 
tiež zohľadniť v kritériách udržateľnosti. 

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Odôvodnenie 11c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 12

Návrh smernice
Odôvodnenie 11d (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11d) Mali by sa zaviesť primerané 
opatrenia na ochranu už vynaložených 
investícií. Je teda potrebné, aby na časť 
existujúcej výroby dočasne neplatili 
revidované požiadavky v oblasti 
znižovania skleníkových plynov stanovené 
v tejto smernici. Táto smernica teda 
neovplyvní legitímne očakávania 
prevádzkovateľov príslušných zariadení.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 13

Návrh smernice
Odôvodnenie 11e (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11e) V smerniciach 98/70/ES 
a 2009/28/ES sa stanovuje rozličný 
prístup k surovinám podľa toho, či sú 
zatriedené ako odpad, zvyšky alebo 
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vedľajšie produkty. Vymedzenie týchto 
kategórií, ktoré v súčasnosti chýba, 
spôsobuje neistotu, ktorá môže byť 
prekážkou pre ich účinné uplatňovanie 
a dodržiavanie. Mal by sa teda zostaviť 
orientačný zoznam surovín patriacich 
do týchto jednotlivých kategórií.  

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 14

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(19) Aby sa smernica 2009/28/ES mohla 
prispôsobiť technickému a vedeckému 
pokroku, mala by sa na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o zoznam východiskových 
surovín biopalív, ktoré sa niekoľkonásobne 
započítavajú do cieľov stanovených 
v článku 3 ods. 4, energetický obsah 
pohonných látok, kritéria a zemepisný 
rozsah pre určenie biologicky veľmi 
rozmanitých trávnatých porastov, metodiku 
výpočtu emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy a metodické 
zásady a hodnoty potrebné na posúdenie, či 
vo vzťahu k biopalivám a biokvapalinám 
boli splnené kritéria udržateľnosti.

(19) Na prispôsobenie smernice
2009/28/ES technickému a vedeckému 
pokroku, mala by sa na Komisiu delegovať 
právomoc prijímať akty v súlade s článkom 
290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
pokiaľ ide o zoznam východiskových 
surovín biopalív, ktoré sa niekoľkonásobne 
započítavajú do cieľov stanovených 
v článku 3 ods. 4, energetický obsah 
pohonných látok, pravidlá týkajúce sa 
hierarchie odpadového hospodárstva,
kritéria a zemepisný rozsah pre určenie 
biologicky veľmi rozmanitých trávnatých 
porastov, metodiku výpočtu emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a metodické zásady 
a hodnoty potrebné na posúdenie, či vo 
vzťahu k biopalivám a biokvapalinám boli 
splnené kritéria udržateľnosti.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 15

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou 
pri obmedzovaní emisií skleníkových 
plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a riešiť spôsob, ako ďalej 
minimalizovať tento vplyv, ktorý by mohol 
zahŕňať zavedenie odhadnutých emisných 
faktorov nepriamej zmeny využívania 
pôdy v schéme udržateľnosti od 1. januára 
2021.

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou 
pri obmedzovaní emisií skleníkových 
plynov vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a riešiť spôsob, ako ďalej 
minimalizovať tento vplyv, ktorý by mohol 
zahŕňať zavedenie opatrení na 
zabezpečenie udržateľnosti moderných 
biopalív v schéme udržateľnosti.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 16

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1. Do článku 2 sa vkladá tento bod:
„9a. „ nepotravinový celulózový materiál“ 
sú nepotravinové energetické plodiny 
pestované ma pôde určenej na produkciu 
bioenergie, napr. miscanthus, iné druhy 
tráv na energetické účely, niektoré odrody 
ciroku a priemyselnej konopy s výnimkou 
druhov s vysokým obsahom lignínu, napr. 
stromov.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 17

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1a. Do článku 2 sa vkladá tento bod:
„9b. „nepotravinový lignocelulózový 
materiál“ sú lignínové energetické 
plodiny pestované na pôde, ako sú rýchlo 
rastúce výmladkové porasty alebo rýchlo 
rastúci lesný porast.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1b (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 2 – bod 9c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1b. Do článku 2 sa vkladá tento bod:
„9c. „priama zmena využívania pôdy“ je 
zmena z hľadiska využívania pôdy medzi 
šiestimi kategóriami pôdnej pokrývky, 
ktoré používa IPCC, (lesná pôda, trávnatý 
porast, orná pôda mokrade, sídla alebo 
iná pôda), a ďalšej siedmej kategórie pre 
trvácne plodiny, ktorá sa týka najmä 
viacročných plodín, ktorých kmene sa 
väčšinou každoročne nezberajú, ako 
napríklad striedajúce sa rýchlo rastúce 
výmladkové porasty či palma olejná.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 1 – bod -1c (nový)
Smernica 98/70/ES
Článok 2 – bod 2d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-1c. Do článku 2 sa dopĺňa tento bod:
„9d. „obnoviteľné kvapalné alebo plynné 
palivá nebiologického pôvodu“ sú plynné 
alebo kvapalné palivá okrem biopalív, 
ktorých energetický obsah pochádza 
z obnoviteľných zdrojov energie inej ako 
biomasa a ktoré sa používajú v doprave.“

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje objasniť status obnoviteľných kvapalných alebo plynných palív 
nebiologického pôvodu, pre ktoré Komisia navrhuje štvornásobné započítavanie. Technológie 
„Power-to-Gas“ alebo „Power-to-Liquid“ budú v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu pri 
dekarbonizácii dopravného odvetvia.

Pozmeňujúci návrh 20

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) odsek 2 sa nahrádza takto:
„2. Členské štáty od dodávateľov 
požadujú, aby do 31. decembra 2025
pokiaľ možno postupne znížili emisie 
skleníkových plynov počas životného 
cyklu na jednotku energie z palív a 
dodávanej energie až o 10 % v 
porovnaní so základnou normou platnou 
pre palivá uvedenou v odseku 5 písm. b). 
Toto zníženie zahŕňa:
a) 6 % do 31. decembra 2025. Členské 
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štáty v záujme tohto zníženia od 
dodávateľov požadujú, aby splnili tieto 
priebežné ciele: 2 % do 31. decembra 
2018 a 4 % do 31. decembra 2022;
b) predbežný dodatočný cieľ 2 % do 31. 
decembra 2025 v súlade s článkom 9 ods. 
1 písm. h), ktorý sa dosiahne jedným 
alebo oboma týmito spôsobmi:
i) dodávkami energie pre dopravu 
dodávanej pre všetky typy cestných 
vozidiel, necestných pojazdných strojov 
(vrátane plavidiel vnútrozemskej vodnej 
dopravy), poľnohospodárskych a 
lesných traktorov alebo rekreačných 
plavidiel;
ii) použitím akejkoľvek technológie 
(vrátane zachytávania a uskladnenia 
uhlíka), ktorá umožní znížiť emisie 
skleníkových plynov počas životného 
cyklu na jednotku energie z palív alebo 
dodávanej energie;
c) predbežný dodatočný cieľ 2 % 
najneskôr do 31. decembra 2025 v súlade 
s článkom 9 ods. 1 písm. i), ktorý sa 
dosiahne použitím kreditov zakúpených 
prostredníctvom mechanizmu čistého 
rozvoja v rámci Kjótskeho protokolu za 
podmienok uvedených v smernici 
Európskeho parlamentu a Rady 
2003/87/ES z 13. októbra 2003 o 
vytvorení systému obchodovania s 
emisnými kvótami skleníkových plynov 
v Spoločenstve s cieľom znižovať emisie 
v rámci odvetvia dodávok paliva.“

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť dodávateľom paliva dosiahnuť cieľ znížiť emisie o 6 %, ktorý je stanovený 
v smernici 98/70/ES o kvalite palív, treba odložiť tento cieľ na rok 2025 (namiesto 2020) 
a vymedziť postup na jeho dosiahnutie.
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Pozmeňujúci návrh 21

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) do odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Orientačný zoznam odpadov, zvyškov 
a vedľajších produktov sa nachádza 
v prílohe Va.“

Or. fr

Odôvodnenie

Táto nová príloha objasňuje status jednotlivých odpadov, zvyškov a vedľajších produktov.

Pozmeňujúci návrh 22

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 sa nesmú 
vyrábať zo surovín získaných z pôdy s 
vysokým obsahom uhlíka, t. j. z pôdy, 
ktorá mala jeden z týchto statusov v 
januári 2008 alebo potom, čo si tento 
status uchovala alebo nie:
a) mokraď, t. j. pôda pokrytá alebo 
nasiaknutá vodou trvalo alebo počas 
významnej časti roka, ak sa nepreukáže, 
že ťažba týchto surovín je prospešná pre 
biodiverzitu;
b) iné lesy obnovované prirodzeným 
spôsobom, t. j. pôda s rozlohou viac ako 
pol hektára so stromami vyššími ako päť 
metrov a s pokryvom koruny viac ako 10 
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%, alebo so stromami schopnými 
dosiahnuť tieto prahové hodnoty in situ, 
s prevahou pôvodných alebo 
introdukovaných druhov, kde sú jasne 
viditeľné stopy ľudskej činnosti, ak sa 
nepreukáže, že zalesnená oblasť je 
spravovaná udržateľným spôsobom, 
vykazuje dostatočnú mieru rastu, aby 
mohla uspokojiť existujúci dopyt po 
využívaní lesných produktov, ktoré z nej 
pochádzajú, a doplnkový dopyt po 
využívaní na plnenie cieľa uvedeného v 
článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES bez 
toho, aby sa ohrozil jej dobrý ekologický 
stav alebo udržateľnosť hospodárenia s 
ňou;
c) vysadené lesy, t. j. lesy s prevahou 
vysadených a/alebo zámerne vysiatych 
stromov, ak sa nepreukáže, že zalesnená 
oblasť je spravovaná udržateľným 
spôsobom, vykazuje dostatočnú mieru 
rastu, aby mohla uspokojiť existujúci 
dopyt po využívaní lesných produktov, 
ktoré z nej pochádzajú, a doplnkový dopyt 
po využívaní na plnenie cieľa uvedeného 
v článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
bez toho, aby sa ohrozil jej dobrý 
ekologický stav alebo udržateľnosť 
hospodárenia s ňou;

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme toho, aby sa zabránilo degradácii lesov v dôsledku nového dopytu a konkurenčného 
využívania lesnej biomasy na energiu a výrobky je potrebné prispôsobiť existujúce kritériá 
udržateľnosti. Okrem toho musí byť vymedzenie lesov v súlade s najnovšou medzinárodnou 
nomenklatúrou (FAO).

Pozmeňujúci návrh 23

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



PR\932900SK.doc 21/65 PE508.236v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 sa 
nevyrábajú zo surovín získaných z lesných 
porastov vrátane rýchlo rastúcich 
výmladkových porastov alebo rýchlo 
rastúceho lesného porastu, kým sa pre 
lingocelulózový materiál nestanoví 
špecifická hodnota nepriamej zmeny 
využívania pôdy na meranie vplyvu 
biopalív a biokvapalín na skleníkové 
plyny, ktoré je stanovené v článku 7d, 
a kým sa nestanovia špecifické kritériá 
udržateľnosti pre využívanie lesnej 
biomasy na energetické účely vrátane 
biopalív a biokvapalín.“

Or. fr

Odôvodnenie

Lesné zvyšky z nových lesných porastov (po roku 2008) by nemali byť povolené, kým sa 
nezačlení špecifická hodnota nepriamej zmeny využívania pôdy do metódy výpočtu a kým sa 
nestanovia kritériá udržateľnosti týkajúce sa využívania lesnej biomasy na energiu.

Pozmeňujúci návrh 24

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) dopĺňa sa tento odsek 5b:
„5b. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 sa 
nevyrábajú zo surovín získaných 
z poľnohospodárskych zvyškov, pokiaľ sa 
nedokáže, že toto použitie nespôsobuje 
degradáciu poľnohospodárskych 
a ekosystémových funkcií. Množstvo 
poľnohospodárskych zvyškov, ktoré musia 
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zostať na pôde z ekologických dôvodov, sa
stanoví na základe regionálnych 
charakteristík a prípadne 
biogeografických charakteristík na nižšej 
ako regionálnej úrovni vrátane, okrem 
iného, organického zloženia pôdy, 
úrodnosti pôdy, schopnosti zadržiavania 
vody a sekvestrácie uhlíka. Z tohto odseku 
sú vylúčené suroviny pochádzajúce 
z poľnohospodárskych zvyškov 
vyprodukovaných počas spracovania 
rastliny na potravinu alebo iný produkt 
mimo poľa.“

Or. fr

Odôvodnenie

Z ekologického a agronomického hľadiska majú poľnohospodárske zvyšky hodnotu v tom, že 
poskytujú živiny, pričom predchádzajú erózii pôdy a strate biodiverzity. Nadmerné 
odstraňovanie poľnohospodárskych zvyškov produkovaných počas zberu plodiny, napr. slamy 
a stoniek, môže poškodzovať ekologické funkcie. Ich dostupnosť pre výrobu biopalív sa teda 
mení podľa regiónov.

Pozmeňujúci návrh 25

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bd) dopĺňa sa tento odsek 5c:
„5c. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 sa 
nevyrábajú zo surovín získaných z pôdy, 
ak sa nedodržiavajú práva tretích osôb 
týkajúce sa využívania a vlastníckeho 
práva, a to na základe ich dobrovoľného 
predchádzajúceho a informovaného 
súhlasu a za účasti inštitúcií, ktoré ich 
zastupujú.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 26

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o zmenu metodiky výpočtu s cieľom umožniť zohľadnenie faktora nepriamej zmeny 
využívania pôdy.
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Pozmeňujúci návrh 27

Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno -aa (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 7d – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) dopĺňa sa tento odsek 1a:
„1a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a, 
pokiaľ ide o začlenenie postupu na 
výpočet emisií skleníkových plynov 
obnoviteľných kvapalných alebo 
plynových palív nebiologického pôvodu do 
prílohy IV, ktorých cieľom je preveriť 
dodržiavanie článku 7b. Tieto delegované 
akty sa prijmú do 31. decembra 2015.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 28

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 29

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Najneskôr do 31. decembra 2015 Komisia 
začlení do prílohy V hodnoty 
zodpovedajúce emisiám spôsobeným 
nepriamymi zmenami využívania pôdy, 
pokiaľ ide o suroviny z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu, a tieto hodnoty začlení do 
výpočtu vplyvu biopalív a biokvapalín na 
skleníkové plyny, ktorý je stanovený 
v tomto článku.

Or. fr

Odôvodnenie

Výroba biopalív z nepotravinových plodín, napr. stromov alebo tráv, sa tiež podieľa na 
nepriamej zmene využívania pôdy, a treba ju vziať do úvahy, aby sa predišlo neodôvodnenej 
diskriminácii iných druhov surovín.

Pozmeňujúci návrh 30

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

aa) vkladá sa tento odsek 6a:
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„6a. Na ochranu už vynaložených 
investícií sa do 31. decembra 2017 emisie 
spojené s nepriamou zmenou využívania 
pôdy uvedené v prílohe V k tejto smernici 
nezohľadňujú na účely výpočtu 
uvedeného v odseku 1 pre časť spotreby 
biopalív z obilnín a iných plodín bohatých 
na škrob, z plodín na výrobu cukru a 
z olejnín alebo iných rastlín určených na 
výrobu energie a pestovaných na pôde, 
ktorá zodpovedá úrovni spotreby v každom 
členskom štáte v roku 2010, ale pod 
podmienkou, že tieto palivá umožňujú 
dosiahnuť zníženie emisií skleníkových 
plynov najmenej o 45 %. Členské štáty 
rozhodnú o spôsobe uplatňovania tejto 
výnimky na úrovni zariadení, ktoré 
vyrábajú biopalivá, a to na základe 
priemernej produkcie týchto zariadení za 
roky 2010 až 2012. Členské štáty 
každoročne podávajú Komisii správu 
o týchto spôsoboch uplatňovania 
a objemoch biopalív, na ktoré sa 
uplatňujú.

Or. fr

Odôvodnenie

Vynaložené investície treba chrániť a príslušnú produkciu treba vyňať zo zohľadňovania 
faktora nepriamej zmeny využívania pôdy do roku 2017, podľa ustanovenia článku 7d ods. 6 
smernice 98/70/ES.

Pozmeňujúci návrh 31

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ab) vkladá sa tento odsek 6b:
„6b. Od 1. januára 2018 do 31. decembra 
2020 sa emisie spojené s nepriamou 
zmenou využívania pôdy uvedené 
v prílohe V k tejto smernici nezohľadňujú 
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na účely výpočtu uvedeného v odseku 1 
pre časť spotreby biopalív z obilnín a 
iných plodín bohatých na škrob, z plodín 
na výrobu cukru a z olejnín alebo iných 
rastlín určených na výrobu energie 
a pestovaných na pôde, ktorá zodpovedá 
úrovni spotreby v každom členskom štáte 
v roku 2008, ale pod podmienkou, že tieto 
palivá umožňujú dosiahnuť zníženie 
emisií skleníkových plynov najmenej o 50 
%. Ak však zohľadnenie emisií spojených 
s nepriamou zmenou využívania pôdy 
uvedené v prílohe V neumožní týmto 
surovinám, aby zodpovedali kritériám 
udržateľnosti uvedeným v článku 7b ods. 
2, príslušné množstvo biopalív nie je 
oprávnené na finančnú pomoc uvedenú 
v článku 17 ods. 1 písm. c) smernice 
2009/28/ES.“

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje predĺžiť uplatňovanie výnimky do roku 2020, pričom sa verejné 
prostriedky nebudú môcť využívať v prípade surovín, ktoré nedosahujú dostatočné zníženie 
emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 32

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 10a „Článok 10a
Výkon delegovania právomoci Vykonávanie delegovania právomoci

1. Právomoc prijímať delegované akty 
udelená Komisii podlieha podmienkam 
stanoveným v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty 
udelená Komisii podlieha podmienkam 
stanoveným v tomto článku.

2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7 , článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 platí 

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

na neurčité obdobie odo dňa nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice.

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

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 1a, 5, 6 a 7, 
článku 8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o 
odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 33

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – písmeno p
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

«p) ‚odpad‘ je vymedzený podľa článku 3 
ods. 1 smernice Európskeho parlamentu 
a Rady 2008/98/ES z 19. novembra 2008 o 
odpade a o zrušení určitých smerníc. 
Látky, ktoré boli zámerne modifikované 
alebo znečistené, aby splnili uvedené 
vymedzenie, nie sú do tejto kategórie 
zahrnuté.

„p) „odpad“ je každá látka alebo predmet, 
ktorých sa držiteľ zbavuje, chce sa zbaviť 
alebo je povinný sa zbaviť, a je
vymedzený podľa článku 3 ods. 1 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2008/98/ES z 19. novembra 2008 o odpade 
a o zrušení určitých smerníc a jeho status 
podlieha nezávislej kontrole a certifikácii 
dodržiavania hierarchie odpadového 
hospodárstva stanovenej v článku 4 
v uvedenej smernici alebo podobnému 
programu na prevenciu a hospodárenie 
s odpadom. Látky, ktoré boli zámerne 
modifikované alebo znečistené, aby splnili 
uvedené vymedzenie, nie sú do tejto 
kategórie zahrnuté.

Or. fr

Odôvodnenie

Odpad sa vymedzuje v súlade s rámcovou smernicou o odpade a okrem toho musí zodpovedať 
hierarchii odpadového hospodárstva vymedzenej v článku 4 rámcovej smernice o odpade. 
Okrem toho je potrebná nezávislá kontrola a certifikácia súladu v rámci Únie a mimo nej, 
a to najmä vzhľadom na obavy, ktoré sa týkajú podvodov vo využívaní použitých kuchynských 
olejov.

Pozmeňujúci návrh 34

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pa) „ nepotravinový celulózový materiál“ 
sú nepotravinové energetické plodiny 
pestované ma pôde určenej na produkciu 
bioenergie, ako napr. miscanthus, iné 
druhy tráv na energetické účely, niektoré 
odrody ciroku a priemyselnej konopy 
s výnimkou druhov s vysokým obsahom 
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lignínu, napr. stromov.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 35

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1b. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pb) „ nepotravinový lignocelulózový 
materiál“ sú lignínové energetické 
plodiny pestované na pôde, ako sú rýchlo 
rastúce výmladkové porasty alebo rýchlo 
rastúci lesný porast.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 36

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1c. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pc) „vedľajšie produkty“ sú suroviny 
s trhovou hodnotou alebo na alternatívne 
použitie a materiály, ktoré sú významnou 
súčasťou procesu z hľadiska ekonomickej 
hodnoty alebo v prípade, že hlavný proces 
bol zámerne upravený na produkovanie 
väčšieho množstva alebo inej kvality 
materiálu, a to na úkor hlavného 
produktu.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 37

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1d. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pd „obnoviteľné kvapalné alebo plynné 
palivá nebiologického pôvodu“ sú plynné 
alebo kvapalné palivá okrem biopalív, 
ktoré pochádzajú z obnoviteľných zdrojov 
energie a používajú sa v doprave.“

Or. fr

Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje objasniť status obnoviteľných kvapalných a plynných palív 
nebiologického pôvodu, pre ktoré Komisia navrhuje štvornásobné započítavanie. Technológie 
„Power-to-Gas“ alebo „Power-to-Liquid“ budú v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu pri 
dekarbonizácii dopravného odvetvia.

Pozmeňujúci návrh 38

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1e. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pe) „obnoviteľné palivá“ sú biopalivá a 
obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 39

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1f. Do článku 2 sa dopĺňa toto písmeno:
„pf „priama zmena využívania pôdy“ je 
zmena z hľadiska využívania pôdy medzi 
šiestimi kategóriami pôdnej pokrývky, 
ktoré používa IPCC, (lesná pôda, trávnatý 
porast, orná pôda mokrade, sídla alebo 
iná pôda),a ďalšej siedmej kategórie 
trvácnych plodín, ktorá sa týka najmä 
viacročných plodín, ktorých kmene sa 
väčšinou každoročne nezberajú, ako 
napríklad striedajúce sa rýchlo rastúce 
výmladkové porasty či palma olejná.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 40

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Odôvodnenie

Stropy výroby biopalív prvej generácie sú odôvodnené, ale nemali by byť nerozlíšené a pri ich 
stanovovaní by sa mal zohľadňovať faktor nepriamej zmeny využívania pôdy pri výpočte 
zníženia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 41

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Odôvodnenie

Stropy výroby biopalív prvej generácie sú odôvodnené, ale nemali by byť nerozlíšené a pri ich 
stanovovaní by sa mal zohľadňovať faktor nepriamej zmeny využívania pôdy pri výpočte 
zníženia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 42

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Odôvodnenie

Stropy výroby biopalív prvej generácie sú odôvodnené, ale nemali by byť nerozlíšené a pri ich 
stanovovaní by sa mal zohľadňovať faktor nepriamej zmeny využívania pôdy pri výpočte 
zníženia emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 43

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) dopĺňa sa toto písmeno ea: 
„ea) Členské štáty môžu splniť časť cieľa 
stanoveného v odseku 4 zvýšením 
využívania energie vyrábanej 
z obnoviteľných zdrojov, ktorá zodpovedá 
doplňujúcej časti vnútroštátnych cieľov 
obsiahnutých vo vnútroštátnom akčnom 
pláne v oblasti obnoviteľných energií 
stanovenom v súlade s článkom 4.“

Or. fr

Odôvodnenie

Mechanizmus pružnosti sa zavádza pre členské štáty, ktoré prekročujú svoj celkový cieľ v 
oblasti využívania obnoviteľnej energie v roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 44

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) dopĺňa sa tento odsek 4a:
„4a. Na dosiahnutie súladu s cieľom 
stanoveným v odseku 4 členské štáty 
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znížia celkovú spotrebu energie v odvetví 
dopravy, čím sa zvýši energetická 
efektívnosť v tomto odvetví o najmenej 12 
% v porovnaní so súčasnými prognózami 
celkovej spotreby energie v odvetví 
dopravy pre rok 2020.“

Or. fr

Odôvodnenie

Na dosiahnutie súčinnosti s opatreniami na zníženie emisií CO2 vo vozidlách a nabádanie 
členských štátov k reflexii o politike v oblasti dopravy je potrebné stanoviť cieľ zvýšiť 
energetickú efektívnosť v oblasti dopravy o 12 %. 

Pozmeňujúci návrh 45

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) dopĺňa sa tento odsek 4b:
„4b. Na dosiahnutie súladu s cieľom 
stanoveným v odseku 4 členské štáty 
zabezpečia, aby podiel elektriny získanej 
z obnoviteľných zdrojov energie 
a používanej v odvetví dopravy dosiahol 
najmenej 1,5 % celkovej spotreby energie 
v odvetví dopravy v roku 2020.“

Or. fr

Odôvodnenie

Na podporu využívania elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy spravodajkyňa 
navrhuje zavedenie čiastkového cieľa pre elektrinu vo výške 1,5 %. Tento cieľ je realistický, 
pretože vnútroštátne prognózy členských štátov už stanovujú úroveň 1,4 % pre rok 2020.
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Pozmeňujúci návrh 46

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. Do článku 4 sa vkladá tento odsek 3a:
„3a. Každý členský štát najneskôr do [rok 
po dátume nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice] uverejní dokument 
s prognózou, v ktorom uvedie opatrenia, 
ktoré plánuje prijať na dosiahnutie 
súladu s cieľom stanoveným v článku 3 
ods. 4a, a poskytne ho Komisii.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 47

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2b (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 4 – odsek 3b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. Do článku 4 sa vkladá tento odsek 3b:
„3b. Každý členský štát najneskôr do [rok 
po dátume nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice] uverejní dokument 
s prognózou, v ktorom uvedie opatrenia, 
ktoré plánuje prijať na dosiahnutie 
súladu s cieľom stanoveným v článku 3 
ods. 4b, a poskytne ho Komisii.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 48

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 15 – odsek 2 – pododsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

4a. V článku 15 sa štvrtý pododsek odseku 
2 nahrádza takto:
„Potvrdenie o pôvode nezohráva žiadnu 
úlohu z hľadiska dodržiavania článku 3 
ods. 1 členským štátom. Prevody 
potvrdení o pôvode, samostatne alebo 
spoločne s fyzickým prenosom energie, 
nemajú žiaden vplyv na rozhodnutie 
členských štátov využívať štatistické 
prenosy, spoločné projekty alebo 
spoločné systémy podpory na účely 
plnenia cieľov, alebo na výpočet hrubej 
konečnej energetickej spotreby z
obnoviteľných zdrojov energie v súlade s 
článkom 5.“

Or. fr

Odôvodnenie

Potvrdenie o pôvode by malo byť dostupné pre výrobcov, aby obnoviteľné kvapalné alebo 
plynné palivá nebiologického pôvodu mohli preukázať, že spĺňajú kritériá udržateľnosti, 
najmä pokiaľ ide o využívanie elektriny vyrobenej z obnoviteľnej energie a zníženie 
skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 49

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) do odseku 1 sa dopĺňa tento pododsek:
„Orientačný zoznam odpadov, zvyškov 
a vedľajších produktov sa nachádza 
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v prílohe IXa.“

Or. fr

Odôvodnenie

Táto nová príloha objasňuje status jednotlivých odpadov, zvyškov a vedľajších produktov.

Pozmeňujúci návrh 50

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odsek 4 sa nahrádza takto:
„4. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) 
a c) sa nesmú vyrábať zo surovín 
získaných z pôdy s vysokým obsahom 
uhlíka, t. j. z pôdy, ktorá mala jeden z 
týchto statusov v januári 2008 alebo 
potom, čo si táto pôda tento status 
uchovala alebo nie:
a) mokraď, t. j. pôda pokrytá alebo 
nasiaknutá vodou trvalo alebo počas 
významnej časti roka, ak sa nedokáže, že 
ťažba týchto surovín je prospešná pre 
biodiverzitu;
b) iné lesy obnovované prirodzeným 
spôsobom a vysadené lesy, t. j. pôda s 
rozlohou viac ako pol hektára so 
stromami vyššími ako päť metrov a s 
pokryvom koruny viac ako 10 %, alebo 
so stromami schopnými dosiahnuť tieto 
prahové hodnoty in situ, s prevahou 
pôvodných alebo introdukovaných 
druhov, kde sú jasne viditeľné stopy 
ľudskej činnosti, ak sa nepreukáže, že 
zalesnená oblasť je spravovaná 
udržateľným spôsobom, vykazuje 
dostatočnú mieru rastu, aby mohla 
uspokojiť existujúci dopyt po využívaní 
lesných produktov, ktoré z nej 
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pochádzajú, a doplnkový dopyt po 
využívaní na plnenie cieľa uvedeného v 
článku 3 ods. 4 bez toho, aby sa ohrozil jej 
dobrý ekologický stav alebo udržateľnosť 
hospodárenia s ňou;
c) vysadené lesy, t. j. lesy s prevahou 
vysadených a/alebo zámerne vysiatych 
stromov, ak sa nepreukáže, že zalesnená 
oblasť je spravovaná udržateľným 
spôsobom, vykazuje dostatočnú mieru 
rastu, aby mohla uspokojiť existujúci 
dopyt po využívaní lesných produktov, 
ktoré z nej pochádzajú, a doplnkový dopyt 
po využívaní na plnenie cieľa uvedeného 
v článku 3 ods. 4 bez toho, aby sa ohrozil 
jej dobrý ekologický stav alebo 
udržateľnosť hospodárenia s ňou.“

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme toho, aby sa zabránilo degradácii lesov v dôsledku nového dopytu a konkurenčného 
využívania lesnej biomasy na energiu a výrobky je potrebné prispôsobiť existujúce kritériá 
udržateľnosti. Okrem toho musí byť vymedzenie lesov v súlade s najnovšou medzinárodnou 
nomenklatúrou (FAO).

Pozmeňujúci návrh 51

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) dopĺňa sa tento odsek 5a:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) a 
c) sa nevyrábajú zo surovín získaných 
z lesných porastov vrátane rýchlo 
rastúcich výmladkových porastov alebo 
rýchlo rastúceho lesného porastu, kým sa 
pre lingocelulózový materiál nestanoví 
špecifická hodnota nepriamej zmeny 
využívania pôdy na meranie vplyvu 
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biopalív a biokvapalín na skleníkové 
plyny, ktoré je stanovené v článku 19, 
a kým sa nestanovia špecifické kritériá 
udržateľnosti pre využívanie lesnej 
biomasy na energetické účely vrátane 
biopalív a biokvapalín.“

Or. fr

Odôvodnenie

Lesné zvyšky z nových lesných porastov (po roku 2008) by nemali byť povolené, kým sa 
nezačlení špecifická hodnota nepriamej zmeny využívania pôdy do metódy výpočtu a kým sa 
nestanovia kritériá udržateľnosti týkajúce sa využívania lesnej biomasy na energiu.

Pozmeňujúci návrh 52

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bc) vkladá sa tento odsek 5b:
„5b. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) a 
c) sa nevyrábajú zo surovín získaných 
z poľnohospodárskych zvyškov, pokiaľ sa 
nedokáže, že toto použitie nespôsobuje 
degradáciu poľnohospodárskych 
a ekosystémových funkcií. Množstvo 
poľnohospodárskych zvyškov, ktoré musia 
zostať na pôde z ekologických dôvodov, sa 
stanoví na základe regionálnych 
charakteristík a prípadne 
biogeografických charakteristík na nižšej 
ako regionálnej úrovni vrátane, okrem 
iného, organického zloženia pôdy, 
úrodnosti pôdy, schopnosti zadržiavania 
vody a sekvestrácie uhlíka. Z tohto odseku 
sú vylúčené suroviny pochádzajúce 
z poľnohospodárskych zvyškov 
vyprodukovaných počas spracovania 
rastliny na potravinu alebo iný produkt 
mimo poľa.“
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Or. fr

Odôvodnenie

Z ekologického a agronomického hľadiska majú poľnohospodárske zvyšky hodnotu v tom, že 
poskytujú živiny, pričom predchádzajú erózii pôdy a strate biodiverzity. Nadmerné 
odstraňovanie poľnohospodárskych zvyškov produkovaných počas zberu plodiny, napr. slamy 
a stoniek, môže poškodzovať ekologické funkcie. Ich dostupnosť pre výrobu biopalív sa teda 
mení podľa regiónov.

Pozmeňujúci návrh 53

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bd) dopĺňa sa tento odsek 5c:
„5c. Biopalivá a biokvapaliny zohľadnené 
na účely uvedené v odseku 1 písm. a), b) 
a c) sa nevyrábajú zo surovín získaných 
z pôdy, ak sa nedodržiavajú práva tretích 
osôb týkajúce sa využívania 
a vlastníckeho práva, a to na základe ich 
dobrovoľného predchádzajúceho a 
informovaného súhlasu a za účasti 
inštitúcií, ktoré ich zastupujú.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 54

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6a. Do článku 18 sa dopĺňa tento odsek 
9a:
„9a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25b, 
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pokiaľ ide o stanovenie podrobných 
pravidiel týkajúcich sa nezávislej kontroly 
a certifikácie dodržiavania hierarchie 
odpadového hospodárstva stanovenej 
v článku 4 smernice 2008/98/ES alebo 
podobného programu na prevenciu 
a hospodárenie s odpadom. Tieto 
delegované akty sa prijmú do 31. 
decembra 2015.“

Or. fr

Odôvodnenie

Komisia by mala stanoviť podrobné pravidlá týkajúce sa nezávislej kontroly a certifikácie 
súladu s článkom 4 rámcovej smernice o odpade, a to aj pre odpad dovezený zo zahraničia, 
napr. použitý kuchynský olej.

Pozmeňujúci návrh 55

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o zmenu metodiky výpočtu s cieľom umožniť zohľadnenie faktora nepriamej zmeny 
využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 56

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-aa) dopĺňa sa tento odsek 1a:
„1a. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25b, 
pokiaľ ide o začlenenie postupu na 
výpočet emisií skleníkových plynov 
obnoviteľných kvapalných alebo 
plynových palív nebiologického pôvodu do 
prílohy V, ktorého cieľom je preveriť, či 
palivá spĺňajú požiadavky článku 17. 
Tieto delegované akty sa prijmú do 31. 
decembra 2015.“

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 57

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25b týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy VIII technickému 
a vedeckému pokroku vrátane preskúmania 
navrhovaných hodnôt nepriamej zmeny 
využívania pôdy v prípade skupín plodín, 
zavedenia nových hodnôt na ďalších 
úrovniach rozdelenia (t. j. na úrovni 
surovín), zohľadnenia emisií skleníkových 
plynov spojených s dopravou surovín, 
začlenenia doplňujúcich hodnôt, ak na trh 
budú prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 58

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno ca (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 6 – pododsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) do odseku 6 sa vkladá tento pododsek:
„Najneskôr do 31. decembra 2015 
Komisia začlení do prílohy VIII hodnoty 
zodpovedajúce emisiám spôsobeným 
nepriamymi zmenami využívania pôdy, 
pokiaľ ide o suroviny z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu, a tieto hodnoty začlení do 
výpočtu vplyvu biopalív a biokvapalín na 
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skleníkové plyny, ktorý je stanovený 
v tomto článku.“

Or. fr

Odôvodnenie

Výroba biopalív z nepotravinových plodín, napr. stromov alebo tráv, sa tiež podieľa na 
nepriamej zmene využívania pôdy, a treba ju vziať do úvahy, aby sa predišlo neodôvodnenej 
diskriminácii iných druhov surovín.

Pozmeňujúci návrh 59

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno cb (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) vkladá sa tento odsek 6a:
„6a. Na ochranu už vynaložených 
investícií sa do 31. decembra 2017 emisie 
spojené s nepriamou zmenou využívania 
pôdy uvedené v prílohe VIII k tejto 
smernici nezohľadňujú na účely výpočtu 
uvedeného v odseku 1 pre časť spotreby 
biopalív z obilnín a iných plodín bohatých 
na škrob, z plodín na výrobu cukru a 
z olejnín alebo iných rastlín určených na 
výrobu energie a pestovaných na pôde, 
ktorá zodpovedá úrovni spotreby v každom 
členskom štáte v roku 2010, ale pod 
podmienkou, že tieto palivá umožňujú 
dosiahnuť zníženie emisií skleníkových 
plynov najmenej o 45 %. Členské štáty 
rozhodnú o spôsobe uplatňovania tejto 
výnimky na úrovni zariadení, ktoré 
vyrábajú biopalivá, a to na základe 
priemernej produkcie týchto zariadení za 
roky 2010 až 2012. Členské štáty 
každoročne podávajú Komisii správu 
o týchto spôsoboch uplatňovania 
a objemoch biopalív, na ktoré sa 
uplatňujú.“
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Or. fr

Odôvodnenie

Vynaložené investície treba chrániť a príslušnú produkciu treba vyňať zo zohľadňovania 
faktora nepriamej zmeny využívania pôdy do roku 2017, podľa ustanovenia článku 19 ods. 6 
smernice 2009/28/ES.

Pozmeňujúci návrh 60

Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno cc (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 6b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cc) vkladá sa tento odsek 6b:
„6b. Od 1. januára 2018 do 31. decembra 
2020 sa emisie spojené s nepriamou 
zmenou využívania pôdy uvedené 
v prílohe VIII k tejto smernici 
nezohľadňujú na účely výpočtu 
uvedeného v odseku 1 pre časť spotreby 
biopalív z obilnín a iných plodín bohatých 
na škrob, z plodín na výrobu cukru a 
z olejnín alebo iných rastlín určených na 
výrobu energie a pestovaných na pôde, 
ktorá zodpovedá úrovni spotreby v každom 
členskom štáte v roku 2008, ale pod 
podmienkou, že tieto palivá umožňujú 
dosiahnuť zníženie emisií skleníkových 
plynov najmenej o 50 %. Ak však 
zohľadnenie emisií spojených 
s nepriamou zmenou využívania pôdy 
uvedené v prílohe VIII neumožní týmto 
surovinám, aby zodpovedali kritériám 
udržateľnosti uvedeným v článku 17 ods. 
2 tejto smernice, príslušné množstvo 
biopalív nie je oprávnené na finančnú 
pomoc uvedenú v článku 17 ods. 1 písm. 
c).“

Or. fr
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Odôvodnenie

Spravodajkyňa navrhuje predĺžiť uplatňovanie výnimky do roku 2020, pričom sa verejné 
prostriedky nebudú môcť využívať v prípade surovín, ktoré nedosahujú dostatočné zníženie 
emisií skleníkových plynov.

Pozmeňujúci návrh 61

Návrh smernice
Článok 2 – bod 9a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 23 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

9a. Do článku 23 sa vkladá tento odsek 
8a:
„8a. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2015 predloží správu o pozitívnych 
a negatívnych environmentálnych a 
hospodárskych vplyvoch biopalív 
vyrábaných z odpadu, zvyškov, vedľajších 
produktov alebo surovín, ktoré 
nevyužívajú pôdu. Do skúmaných 
environmentálnych vplyvov sa začlenia 
najmä emisie skleníkových plynov, 
biodiverzita, voda a úrodnosť pôdy. Mali 
by sa zohľadniť možné alebo anulované 
prínosy týchto surovín pri inom použití, 
najmä na výrobky. Do skúmaných 
hospodárskych vplyvov sa začlenia 
výrobné náklady, príležitostné náklady pri 
využívaní týchto surovín na iné ciele, ako 
aj návrat energetických investícií 
dosiahnutý využívaním týchto surovín na 
výrobu moderných biopalív a biokvapalín, 
a to počas celého životného cyklu.“

Or. fr

Odôvodnenie

S cieľom zabezpečiť, aby investori mali maximálny výhľad do budúcnosti, je potrebné, aby sa 
čo najskôr vyhodnotila dostupnosť a udržateľnosť využívania surovín určených na výrobu 
moderných biopalív.
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Pozmeňujúci návrh 62

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„Článok 25b „Článok 25b

Výkon delegovania právomoci Vykonávanie delegovania právomoci
1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
udeľuje Komisii za podmienok 
ustanovených v tomto článku.

1. Právomoc prijímať delegované akty sa 
udeľuje Komisii za podmienok 
ustanovených v tomto článku.

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

2. Delegovanie právomoci uvedené v
článku 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, 
článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku, článku 18 ods. 9a a článku 19 
ods. 1a, 5, 6 a 7 sa Komisii udeľuje na 
dobu neurčitú od [dátum nadobudnutia 
účinnosti tejto smernice].

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

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 3 ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, 
článku 17 ods. 3 písm. c) tretieho 
pododseku, článku 18 ods. 9a a článku 19 
ods. 1a, 5, 6 a 7 môže Európsky parlament 
alebo Rada kedykoľvek odvolať. 
Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje 
delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom 
uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť 
dňom nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 
aktu túto skutočnosť oznámi súčasne 
Európskemu parlamentu a Rade.

4. Komisia oznamuje delegovaný akt hneď 
po prijatí súčasne Európskemu parlamentu 
a Rade.

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

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 
ods. 3 písm. c) tretieho pododseku, článku 
18 ods. 9a a článku 19 ods. 1a, 5, 6 a 7 
nadobudne účinnosť, len ak Európsky 
parlament ani Rada voči nemu nevznesli 
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v lehote 2 mesiacov odo dňa oznámenia 
uvedeného aktu Európskemu parlamentu 
a Rade, alebo ak pred uplynutím tejto
lehoty tak Európsky parlament, ako aj
Rada informujú Komisiu o svojom 
rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet 
Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto 
lehota predĺži o 2 mesiace.“

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 63

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr



PE508.236v01-00 50/65 PR\932900SK.doc

SK

Pozmeňujúci návrh 64

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 = zníženie emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = zníženie emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = zníženie emisií pri zachytávaní a 
nahradzovaní uhlíka a
eee = zníženie emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej 
vzniká nadbytočná elektrina.
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Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o zmenu metodiky výpočtu s cieľom umožniť zohľadnenie faktora nepriamej zmeny 
využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 65

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno -aa (nové)
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – bod 19a (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. fr

Odôvodnenie

Ide o zmenu metodiky výpočtu s cieľom umožniť zohľadnenie faktora nepriamej zmeny 
využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 66

Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno -bb (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha IV – časť C – bod 19b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) dopĺňa sa tento bod:
„19b. 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 
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pripísané vedľajším produktom sa 
považujú za doplnkové k emisiám 
pripísaným hlavnému produktu.“

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 67

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy IV, časti C, bodu 7.“

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

Or. fr

Odôvodnenie

Je opodstatnené neprideliť faktor nepriamej zmeny využívania pôdy pre výrobu, ktorá 
spôsobuje priamu zmenu využívania pôdy, ale treba spresniť, že priame a nepriame zmeny 
využívania pôdy sa nemusia  vždy vo všetkých prípadoch vzájomne vylučovať. 

Pozmeňujúci návrh 68

Návrh smernice
Príloha I – bod 2a (nový)
Smernica 98/70/ES
Príloha Va (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a) Vkladá sa táto príloha V:
„Príloha Va
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Odpad, zvyšky a vedľajšie produkty
A. Orientačný zoznam 
poľnohospodárskych zvyškov
a) slama;
b) stonky kukurice, plevy a klasy;
c) drvený odpad z palmy olejovej a trsy 
prázdnych palmových plodov;
d) výlisky, napr. výlisky zo sóje alebo 
repky olejnej;
e) výlisky a kaly z hrozna, olív alebo iného 
ovocia;
f) bagasa;
g) škrupiny orechov;
B. Orientačný zoznam lesných zvyškov
a) pokryv korún;
b) konáre;
c) pne;
d) listy;
e) piliny;
f) triesky, hobliny;
g) buničina.
C. Orientačný zoznam zvyškov 
akvakultúry a rybolovu
a) riasy;
b) šupiny z rýb, vnútornosti a odpad.
D. Orientačný zoznam zvyškov zo 
spracovania
a) surový glycerín;
b) živica z talového oleja;
c) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné 
predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu.
E. Orientačný zoznam odpadov
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a) použitý kuchynský olej;
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) maštaľný hnoj a splaškové kaly.
F. Orientačný zoznam odpadov a zvyškov 
považovaných za vedľajšie produkty
a) poľnohospodárske zvyšky;
b) lesné zvyšky;
c) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória III v súlade s nariadením (ES) 
č. 1774/2002;
d) maštaľný hnoj;
e) surový glycerín.“

Or. fr

Odôvodnenie

Táto nová príloha objasňuje status jednotlivých odpadov, zvyškov a vedľajších produktov 
potenciálne použiteľných na výrobu moderných biopalív.

Pozmeňujúci návrh 69

Návrh smernice
Príloha II – 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:
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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 = zníženie emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = zníženie emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = zníženie emisií pri zachytávaní a 
nahradzovaní uhlíka a
eee = zníženie emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej 
vzniká nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.

Or. fr

Odôvodnenie

Ide o zmenu metodiky výpočtu s cieľom umožniť zohľadnenie faktora nepriamej zmeny 
využívania pôdy.
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Pozmeňujúci návrh 70

Návrh smernice
Príloha II – bod 1 – písmeno -ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 19a (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. fr

Odôvodnenie

Ide o zmenu metodiky výpočtu s cieľom umožniť zohľadnenie faktora nepriamej zmeny 
využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 71

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) vkladá sa tento bod:
„19b. 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. fr



PR\932900SK.doc 57/65 PE508.236v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 72

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy IV, časti C, bodu 7.“

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

Or. fr

Odôvodnenie

Je opodstatnené neprideliť faktor nepriamej zmeny využívania pôdy pre výrobu, ktorá 
spôsobuje priamu zmenu využívania pôdy, ale treba spresniť, že priame a nepriame zmeny 
využívania pôdy sa nemusia vždy vo všetkých prípadoch vzájomne vylučovať. 

Pozmeňujúci návrh 73

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. fr

Odôvodnenie

Nie je vhodné podporovať využívanie vedľajších produktov z pestovania palmy olejovej.
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Pozmeňujúci návrh 74

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. fr

Odôvodnenie

Keďže neexistujú kritériá udržateľnosti, nie je vhodné podporovať využívanie vedľajších 
produktov pochádzajúcich priamo z lesa.

Pozmeňujúci návrh 75

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) Matières ligno-cellulosiques à 
l’exception des grumes de sciage et de 
placage.

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov 
a dreva na výrobu papierenskej celulózy.

Or. fr

Odôvodnenie

V súlade so zásadou kaskádovitého využívania nie je vhodné podporovať využívanie dreva 
určeného na výrobu celulózy.

Pozmeňujúci návrh 76

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

(da) piliny a triesky.

Or. fr

Odôvodnenie

Pilinám a trieskam sa pripisuje dvojnásobný multiplikačný faktor a nie štvornásobný.

Pozmeňujúci návrh 77

Návrh smernice
Príloha Il – bod 3a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Príloha IXa (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3a) Dopĺňa sa táto príloha IXa:
„Príloha IXa
Odpad, zvyšky a vedľajšie produkty
A. Orientačný zoznam 
poľnohospodárskych zvyškov
a) slama;
b) stonky kukurice, plevy a klasy,
c) drvený odpad z palmy olejovej a trsy 
prázdnych palmových plodov;
d) výlisky, napr. výlisky zo sóje alebo 
repky olejnej;
e) výlisky a kaly z hrozna, olív alebo iného 
ovocia;
f) bagasa;
g) škrupiny orechov;
B. Orientačný zoznam lesných zvyškov
a) pokryv korún;
b) konáre;
c) pne;
d) listy;
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e) piliny;
f) triesky, hobliny;
g) buničina.
C. Orientačný zoznam zvyškov 
akvakultúry a rybolovu
a) riasy;
b) šupiny z rýb, vnútornosti a odpad.
D. Orientačný zoznam zvyškov zo 
spracovania
a) surový glycerín;
b) živica z talového oleja;
c) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
1774/2002, ktorým sa stanovujú zdravotné 
predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu.
E. Orientačný zoznam odpadov
a) použitý kuchynský olej;
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) maštaľný hnoj a splaškové kaly.
F. Orientačný zoznam odpadov a zvyškov 
považovaných za vedľajšie produkty
a) poľnohospodárske zvyšky;
b) lesné zvyšky;
c) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória III v súlade s nariadením (ES) 
č. 1774/2002;
d) maštaľný hnoj;
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e) surový glycerín.“

Or. fr

Odôvodnenie

Táto nová príloha objasňuje status jednotlivých odpadov, zvyškov a vedľajších produktov 
potenciálne použiteľných na výrobu moderných biopalív.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

V smernici o obnoviteľných energiách sa stanovuje cieľ využiť 20 % obnoviteľnej energie 
v celkovej spotrebe energie EÚ do roku 2020 a využiť 10 % tohto druhu energie v doprave. V 
smernici o kvalite palív sa súčasne zaviedol povinný cieľ dosiahnuť 6 % zníženie intenzity 
emisií skleníkových plynov z palív používaných v cestnej doprave a necestných pojazdných 
strojoch.

Pokiaľ ide o podiel biopalív na dosiahnutí týchto cieľov, v týchto dvoch smerniciach sa 
vymedzujú kritériá udržateľnosti, ktoré zahŕňajú minimálnu úroveň zníženia emisií 
skleníkových plynov, a už od začiatku sa v nich stanovila potreba zohľadniť nepriame zmeny 
využívania pôdy. V roku 2008 Európsky parlament jasne podporil začlenenie faktora 
nepriamej zmeny využívania pôdy do výpočtu zníženia emisií skleníkových plynov z 
biopalív. Po rokovaniach s Radou sa tento bod v konečnom texte zmenil na mandát pre 
Komisiu, aby vypracovala metodiku, ktorá umožní zohľadnenie faktora nepriamej zmeny 
využívania pôdy.

Jav nepriamej zmeny využívania pôdy sa nedá pozorovať priamo a je teda potrebné použiť 
modely, aby sa dal zmerať jeho rozmer. Jednotlivé modely dosahujú rôzne výsledky 
v závislosti od skúmaných hypotéz, ale všetky štúdie dokazujú, že jav nepriamej zmeny 
využívania pôdy je reálny, jeho rozmer sa líši v závislosti od používaných surovín a že tieto 
zmeny môžu anulovať významnú časť zníženia emisií skleníkových plynov spojených 
s biopalivami a biokvapalinami. Všetky štúdie dokazujú najmä to, že nepriama zmeny 
využívania pôdy je výraznejšia pri surovinách, ktoré sa používajú na výrobu bionafty ako pri 
surovinách na výrobu etanolu.

Výsledky rôznych štúdií už svojou podstatou neodrazia perfektne realitu, pretože sú založené 
na modelovaní. Treba zdôrazniť, že štúdia IFPRI, na ktorej sú založené hodnoty uvedené 
Komisiou, je tá, ktorá pripisuje najnižšie hodnoty nepriamej zmeny využívania pôdy 
v porovnaní s ostatnými štúdiami, a to najmä v dôsledku hypotéz o zvýšení 
poľnohospodárskej produktivity, ktoré sú považované za veľmi optimistické. Model 
MIRAGE, ktorý použil IFPRI, stanovuje najnižšiu priemernú hodnotu pre faktor priamych a 
nepriamych zmien využívania pôdy (38,4 gCO2 eq/MJ biopaliva), pričom najvyššia je 107. 
Štúdia ADEME-INRA (Revue critique des études évaluant l'effet des changements 
d'affectation des sols sur les bilans environnementaux des biocarburants – Kritická revue 
štúdií vyhodnocujúcich vplyv zmien využívania pôdy na environmentálnu bilanciu biopalív), 
ktorá vyšla v roku 2012, zhromažďuje 49 štúdií o tejto otázke a stanovuje meta-model, ktorý 
prináša priemernú hodnotu faktora nepriamej zmeny využívania pôdy vo výške 72 gCO2 
eq/MJ.

Navyše európsky dopyt po biopalivách prináša ďalší tlak na ceny potravín, čo môže viesť 
k obmedzeniu prístupu k potravinám pre niektoré populácie.

Mali by sa zohľadniť aj investície, ktoré mohli vynaložiť podniky vyrábajúce biopalivá prvej 
generácie, aby sa zabezpečila rentabilita, zachovanie pracovných miest a činnosti.  
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NÁVRH KOMISIE

Komisia uznáva realitu javu nepriamej zmeny využívania pôdy, ale namiesto toho, aby 
navrhla začlenenie faktora nepriamej zmeny využívania pôdy do výpočtu zníženia emisií 
skleníkových plynov, navrhuje stanoviť strop 5 % pre biopalivá z potravinových plodín. 
Tento strop je vítaný, ale má veľký nedostatok: vôbec nerozlišuje medzi biopalivami, ktoré 
majú veľký vplyv na nepriamu zmenu využívania pôdy, a medzi tými, ktoré dosahujú lepšie 
výsledky. V prípade smernice o kvalite palív Komisia navrhuje iba „reporting“ emisií 
spojených s nepriamou zmenou využívania pôdy bez toho, aby sa zohľadnili na dosiahnutie 
cieľa 6 % zníženia emisií skleníkových plynov.

Komisia navrhla tiež urýchliť prechod na moderné biopalivá z odpadu a zvyškov, pri ktorých 
sa zmena využívania pôdy považuje za nulovú. Na tento účel Komisia navrhuje zoznam 
surovín oprávnených na dvojnásobné alebo štvornásobné započítanie, ktoré by malo 
poskytnúť doplnkové stimuly pre potrebné investície.

Komisia navrhuje urýchliť dosiahnutie minimálnej úrovne zníženia emisií skleníkových 
plynov uplatniteľnej na biopalivá vyrábané v nových zariadeniach do 1. júla 2014 namiesto 1. 
januára 2018.

NÁVRH SPRAVODAJKYNE

Spravodajkyňa sa domnieva, že nezohľadnenie javu nepriamej zmeny využívania pôdy nie je 
zlučiteľné s cieľmi Európskej únie v oblasti boja proti zmenám klímy. Politika zameraná na 
zníženie emisií skleníkových plynov nemôže byť založená na nesprávnom výpočte a nemôže 
podporovať praktiky, ktoré v skutočnosti zvyšujú emisie skleníkových plynov. V zásade je 
dôležité správne vypočítať emisie skleníkových plynov. Preto je vhodné začleniť emisie 
spojené s nepriamou zmenou využívania pôdy do kritérií udržateľnosti a zaviesť povinnosť 
zohľadňovať emisie skleníkových plynov spojené so zmenami obsahu uhlíka v pôde 
vyplývajúcimi z nepriamych zmien využívania pôdy.

Veda, o ktorú sa opiera výpočet vplyvu nepriamej zmeny využívania pôdy, je dostatočne 
spoľahlivá, aby sa začlenila do právnych predpisov. Normálna neistota vyplývajúca 
z modelovania sa nemôže použiť ako dôvod na popieranie problému a dôvod na nečinnosť. 

Začlenenie faktora nepriamej zmeny využívania pôdy predstavuje tiež výhodu, ktorá spočíva 
v tom, že sa nebude k biopalivám pristupovať nerozlíšeným spôsobom, a naopak, bude to 
stimulovať výrobu s nízkym faktorom nepriamej zmeny využívania pôdy.

Ako navrhuje Komisia, biopalivám pestovaným na novej pôde, ktorá predtým nebola 
obrábaná (napr. bezvýznamná a znehodnotená pôda), by sa nepripísali emisie v rámci faktora 
nepriamej zmeny využívania pôdy. 

V budúcnosti bude treba pripísať faktor nepriamej zmeny využívania pôdy aj nepotravinovým 
energetickým plodinám, pretože spôsobujú priamu alebo nepriamu zmenu využívania pôdy.

Na ochranu investícií vynaložených s cieľom vyrábať biopalivá prvej generácie a príslušných 
pracovných miest však treba vyňať zo zohľadňovania faktora nepriamej zmeny využívania 
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pôdy objem výroby, ktorý zodpovedá úrovni výroby v roku 2012, čo sa rovná približne úrovni 
5 % cieľa a z toho 80 % pre bionaftu. Spravodajkyňa navrhuje tiež predĺžiť lehotu pre tento 
priemysel do roku 2020 (namiesto pôvodne 2017), a to na základe úrovne výroby v roku 
2008.

Existuje konsenzus o zrýchlení prechodu na moderné biopalivá, a to je jedným z cieľov 
návrhu. Poskytnúť priemyslu jasné znaky orientácie Európskej únie na moderné biopalivá je 
nevyhnutné k tomu, aby sa mohli vynakladať dlhodobé investície. Z tohto dôvodu mnohé 
zainteresované strany podporujú viacnásobné započítavanie, ktoré navrhla Komisia. 

Predovšetkým je ale potrebné, aby sa neopakovali chyby, ku ktorým došlo pri prvej generácii. 
V súčasnosti existuje málo spoľahlivých údajov o dostupnosti surovín na výrobu biopalív 
druhej generácie, o ich udržateľnosti a ich konkurenčnom využívaní. Je teda potrebné, aby sa 
nevytvoril nesúlad medzi výberom z hľadiska biopalív a európskej odpadovej politiky. Z 
tohto dôvodu spravodajkyňa navrhuje pridať novú prílohu X. Z celkového hľadiska je 
potrebné vypracovať kontrolné mechanizmy a kritériá udržateľnosti pre moderné biopalivá, 
aby nedochádzalo s negatívnym hospodárskym a environmentálnym následkom.

Využívanie lesnej biomasy si vyžaduje osobitnú pozornosť. Najnovšie vedecké údaje 
spochybňujú znižovanie emisií skleníkových plynov získaných z využívania dreva na energiu 
(Technická správa Spoločného výskumného centra EÚ, Carbon accounting of forest 
bioenergy, 2013). Keďže neexistujú kritériá udržateľnosti pre pevnú biomasu, nemôže sa 
podporovať zmena využitia pôdy na lesné porasty určené pre energetické odvetvie. 
Využívanie dreva na výrobu biopalív sa dá odôvodniť iba v oblastiach, v ktorých je rast lesa 
dostatočný pre existujúce využívanie a doplnkový dopyt bez toho, aby sa tým ohrozilo 
udržateľné hospodárenie s lesom.

Na podporu využívania elektriny z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy spravodajkyňa 
navrhuje zavedenie čiastkového cieľa pre elektrinu vo výške 1,5 %. Tento cieľ je realistický, 
pretože vnútroštátne prognózy členských štátov už stanovujú úroveň 1,4 % do roku 2020.

Spravodajkyňa navrhuje objasniť status obnoviteľných palív nebiologického pôvodu, pre 
ktoré Komisia navrhuje štvornásobné započítavanie. Technológie „Power-to-Gas“ alebo 
„Power-to-Liquid“ budú v budúcnosti zohrávať kľúčovú úlohu pri dekarbonizácii dopravného 
odvetvia.

Na dosiahnutie súčinnosti s opatreniami na zníženie emisií CO2 vo vozidlách a nabádanie 
členských štátov k reflexii o politike v oblasti dopravy je potrebné stanoviť cieľ zvýšiť 
energetickú efektívnosť v oblasti dopravy o 12 %. 

S cieľom uľahčiť dodávateľom palív dosiahnuť cieľ znížiť emisie skleníkových plynov o 6 %, 
ktorý je stanovený v smernici 98/70/ES o kvalite palív, spravodajkyňa navrhuje odložiť tento 
cieľ na rok 2025 (namiesto 2020).

Spravodajkyňa sa domnieva, že zmeny navrhnuté v texte Komisie umožnia dosiahnuť cieľ 10 
% obnoviteľnej energie v doprave v roku 2020 bez toho, aby bola ohrozená integrita 
európskej politiky v oblasti boja proti zmenám klímy alebo ciele v oblasti zníženia emisií 
skleníkových plynov.
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PRÍLOHA

LEGISLATIVE FOOTPRINT

The Rapporteur and/or her collaborators met with representatives from the following 
stakeholders during the preparation of this draft report:

Ethanol Europe, Neste Oil, Copa-Cogeca, Représentation Permanente de la France, 
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