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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Európsky parlament uznáva dôležitosť podpory energie z obnoviteľných zdrojov v boji proti 
zmene klímy a pri znižovaní závislosti EÚ od vonkajších zdrojov energie. Smernica 
2009/28/ES o energii z obnoviteľných zdrojov a smernica 98/70/ES o kvalite palív sa snažia 
dosiahnuť tieto ciele tým, že stanovujú ciele v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 
v dôsledku čoho vzniká dodatočný dopyt po biopalivách. Existuje však riziko, že hlavný cieľ 
oboch smerníc bude ohrozený vplyvom nepriamych zmien využívania pôdy, ktorý môže 
znegovať úspory skleníkových plynov z jednotlivých biopalív v porovnaní s fosílnymi 
palivami, ktoré nahradzujú.
Toto stanovisko na jednej strane uznáva, že je dôležité počítať s vplyvom nepriamych zmien 
využívania pôdy, aby sa zabezpečilo skutočné zníženie emisií skleníkových plynov, a súčasne
presadzovať spotrebu moderných biopalív, s ktorými sa nespája vplyv nepriamych zmien 
využívania pôdy. Na druhej strane sa toto stanovisko zameriava na ochranu finančných 
prostriedkov, ktoré priemysel Únie investoval do konvenčných biopalív na základe stimulov 
poskytnutých EÚ.
Stanovisko sa však nezaoberá technickými hľadiskami výpočtu efektu nepriamych zmien 
využívania pôdy, čo sa však ukazuje ako diskutabilné. Stanovisko sa zameriava iba 
na hľadiská návrhu Komisie, ktoré súvisia s obchodom. V tejto súvislosti sa v stanovisku 
posudzujú ciele navrhnuté Komisiou v prípade konvenčných a moderných biopalív, ktoré sa 
majú splniť do 31. decembra 2020. 
Navrhuje sa, aby sa podiel konvenčných palív v rámci cieľa, ktorým je 10 % podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov na spotrebe v doprave v roku 2020 v každom členskom štáte, zvýšil 
z 5 % na približne 7,5 %, zatiaľ čo by sa zvyšných 2,5 % malo vyhradiť pre moderné 
biopalivá. Tieto hodnoty zohľadňujú na jednej strane výrobnú kapacitu Únie naplánovanú 
do roku 2020 v oblasti konvenčných biopalív, z čoho vyplýva potreba chrániť existujúce 
investície v tomto odvetví, a to hlavne v súvislosti s vysokou mierou nezamestnanosti 
a hospodárskou krízou, čoho sme v súčasnosti svedkami. Na druhej strane sa zohľadňuje 
v súčasnosti veľmi obmedzená výrobná kapacity priemyslu Únie v oblasti moderných 
biopalív, takže reálne nie je možné dosiahnuť cieľ, ktorý navrhuje Komisia, t. j. 5 %.
Stanovením subkvóty pre etanol v rámci konečnej spotreby konvenčných palív sa tiež uznáva, 
že etanol má vyššiu environmentálnu účinnosť ako bionafta. Limit 5 % pre konvenčné 
biopalivá by mal začať platiť od 1. januára 2021, čo umožní priemyslu Únie, aby dovtedy 
svoju výrobu príslušným spôsobom prispôsobil. S cieľom podporovať investície 
do moderných biopalív sa v stanovisku zdôrazňuje, že stimuly pre biopalivá, ktoré taktiež 
na základe odhadov nepriamych zmien vo využívaní pôdy nevedú k podstatným úsporám 
skleníkových plynov a vyrábajú sa z plodín používaných na potraviny a krmivo, by sa nemali 
poskytovať od 1. januára 2021.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre medzinárodný obchod vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a 
bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto pozmeňujúce 
návrhy:
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Pozmeňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá,. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu a rias, zaisťujú vysoké úspory 
skleníkových plynov s malým rizikom 
spôsobenia nepriamej zmeny vo využívaní 
pôdy a neuchádzajú sa priamo 
o poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy 
s potravinami a krmivom. Preto je vhodné 
podporiť vyššiu výrobu týchto moderných 
biopalív, lebo v súčasnosti sú nekomerčne 
dostupné vo veľkých množstvách, 
čiastočne v dôsledku súťaže o verejné 
dotácie s etablovanými technológiami 
biopalív založenými na potravinárskych 
plodinách. Ďalšie stimuly by sa mali 
poskytnúť stanovením oddeleného cieľa 
aspoň 2,5 % v prípade moderných biopalív 
v rámci cieľa, ktorým je 10 % podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov 
na spotrebe, pre dopravu, ako je stanovené 
v smernici 2009/28/ES. V tejto súvislosti 
by sa mali podporovať biopalivá s malými 
odhadnutými vplyvmi na nepriamu zmenu 
využívania pôdy a vysokými celkovými 
úsporami emisií skleníkových plynov ako 
súčasť politického rámca obnoviteľných 
energií po roku 2020. V takomto rámci by 
sa cieľ 2,5 % v prípade moderných 
biopalív mal posilniť na 5 % 
od 1. januára 2021. S cieľom zabrániť 
narušeniu trhu a podvodom súvisiacim 
s výrobou moderných biopalív by tieto 
palivá mali tiež spĺňať príslušné kritéria 
udržateľnosti ako v prípade konvenčných 
biopalív.

Or. en
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Odôvodnenie

The target of 2,5% for advanced biofuels within the overall target of 10% for consumption of 
energy from renewable sources in transport represents a threshold that can realistically be 
met by the Union industry production. As a matter of fact the advanced biofuels will be 
commercialised by the Union industry not before 2019.

In addition, investments made by the Union industry in conventional biofuels need to be 
protected. The Union production capacity is actually above 5% and imports would also need 
to be taken into account. To establish a level playing field with conventional biofuels and to 
minimize market distortion and frauds related to the production of advanced biofuels also the 
latter need to comply with all the relevant sustainability requirements.

Pozmeňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8a) Komisia by mala prijať príslušné 
opatrenia s cieľom zabezpečiť 
spravodlivú hospodársku súťaž zo strany 
vývozcov biopalív z tretích krajín do Únie 
v súlade s pravidlami Únie o nástrojoch 
na ochranu obchodu.

Or. en

Odôvodnenie

Trh s biopalivami je vystavený nečestným praktikám tretích krajín (napr. 18. februára 2023 
EÚ uvalila antidumpingové clá na dovoz bioetanolu z USA a 29. augusta 2012 Komisia 
začala antidumpingové vyšetrovanie týkajúce sa dovozu bionafty z Argentíny a Indonézie). Je 
preto potrebné zdôrazniť, že sa musí zabezpečiť spravodlivá hospodárska súťaž na trhu 
s biopalivami.

Pozmeňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Berúc do úvahy významný príspevok 
etanolu k dosiahnutiu cieľa, ktorým je 
zníženie emisií skleníkových plynov najmä 
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v oblasti cestnej dopravy, by sa mal 
stanoviť osobitný cieľ, aby podiel 
konvenčných biopalív na celkovej 
spotrebe v doprave dosahoval aspoň 3 %.

Or. en

Odôvodnenie

Nové vedecké disciplíny potvrdzujú, že etanol výrazne prispieva k dekarbonizácii cestnej 
dopravy. V prípade etanolu preto treba stanoviť osobitnú subkvótu s cieľom predísť tomu, aby 
celý podiel konvenčných biopalív pripadal hlavne na bionaftu.

Pozmeňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Limitom 5 % stanoveným v článku 3 
ods. 4 písm. d) nie je dotknutá sloboda 
členských štátov stanoviť vlastnú cestu k 
dodržaniu predpísaného podielu 
konvenčných biopalív v rámci celkového
10 % cieľa. V dôsledku toho zostáva
prístup na trh pre biopalivá vyrábané 
zariadeniami, ktoré budú v prevádzke pred 
koncom roka 2013, plne otvorený. Táto 
pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

(10) Limit 7,5 % stanovený v článku 3 
ods. 4 písm. d) umožňuje členským štátom 
splniť celkový 10 % cieľ bez toho, aby sa 
narušil úplný prístup na trh pre biopalivá 
vyrábané zariadeniami, ktoré budú 
v prevádzke pred koncom roka 2013. Táto 
pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

Or. en

Odôvodnenie

Limit 7,5 % pre konvenčné biopalivá nenaruší prístup na trh s biopalivami v prípade 
zariadení, ktoré budú v prevádzke pred koncom roka 2013. V prípade všetkých 
prevádzkovateľov je rozumnejšie stanoviť prechodné obdobie do 31. decembra 2020 s limitom 
7,5 % namiesto limitu 5 %.
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Pozmeňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(12) Komisia by mala preskúmať metodiku 
pre odhad emisných faktorov zmeny 
vo využívaní pôdy zaradených do prílohy 
VIII k smernici 2009/28/ES a do prílohy 
V k smernici 98/70/ES, pokiaľ ide o 
prispôsobenie sa vedeckému a 
technickému pokroku. Na tento účel, a ak 
to bude zaručené najnovšími dostupnými
vedeckými dôkazmi, by Komisia mala 
posúdiť možnosť preskúmania faktorov 
nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade navrhnutých skupín plodín a tiež 
zavedenia faktorov na ďalších úrovniach 
rozdelenia a pridania ďalších hodnôt, 
pokiaľ by nové východiskové suroviny 
biopalív mali byť uvedené na trh.

(12) Komisia by mala preskúmať metodiku 
pre odhad emisných faktorov zmeny 
vo využívaní pôdy zaradených do prílohy 
VIII k smernici 2009/28/ES a do prílohy 
V k smernici 98/70/ES, pokiaľ ide o 
prispôsobenie sa vedeckému a 
technickému pokroku. Na tento účel, a ak 
to bude zaručené na základe najnovších 
dostupných dôkazov opierajúcich sa 
o najspoľahlivejší vedecký model, by 
Komisia mala posúdiť možnosť 
preskúmania faktorov nepriamej zmeny 
využívania pôdy v prípade navrhnutých 
skupín plodín a tiež zavedenia faktorov na 
ďalších úrovniach rozdelenia a pridania 
ďalších hodnôt, pokiaľ by nové 
východiskové suroviny biopalív mali byť 
uvedené na trh.

Or. en

Odôvodnenie

Je zásadné, aby sa na výpočet hodnôt ILUC používal najspoľahlivejší vedecký model.

Pozmeňujúci návrh 6

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-i). v odseku 4 sa prvý pododsek 
nahrádza takto: 
(4) Každý členský štát zabezpečí, aby 
podiel energie z obnoviteľných zdrojov 
energie vo všetkých formách dopravy 
predstavoval v roku 2020 aspoň 10 % 
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konečnej energetickej spotreby v 
doprave v danom členskom štáte a aby 
v dôsledku významného príspevku etanolu 
k dosiahnutiu cieľa, ktorým je zníženie 
emisií skleníkových plynov najmä 
v cestnej doprave, predstavoval podiel 
etanolu na celkovej spotrebe konvenčných 
biopalív aspoň 3 %.

Or. en

Odôvodnenie

Nové vedecké disciplíny potvrdzujú, že etanol výrazne prispieva k dekarbonizácii cestnej 
dopravy. V prípade etanolu preto treba stanoviť osobitnú subkvótu s cieľom predísť tomu, aby 
celý podiel konvenčných biopalív pripadal hlavne na bionaftu.

Pozmeňujúci návrh 7

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) Pre výpočet biopalív v čitateli podiel 
energie z biopalív vyrábaných 
z východiskových surovín, vymenovaných 
v častiach A a B prílohy IX, je stanovený 
na úrovni aspoň 2,5 % konečnej spotreby 
energie v doprave v roku 2020. Od 
1. januára 2021 je však podiel energie 
z biopalív vyrábaných z východiskových 
surovín, vymenovaných v častiach A a B 
prílohy IX, stanovený na úrovni aspoň 
5 % konečnej spotreby energie v doprave.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ 2,5 % pre moderné biopalivá v rámci celkového cieľa, ktorým je 10 % podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie v doprave, predstavuje hraničnú 
hodnotu, ktorú môže priemyselná výroba v Únii reálne dosiahnuť. V skutočnosti nebude 
priemysel v Únii obchodovať s modernými biopalivami skôr ako v roku 2019.
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Okrem toho treba chrániť investície priemyslu Únie v oblasti konvenčných palív. Kapacita 
výroby Únie v súčasnosti presahuje 5 % a do úvahy treba vziať aj dovoz.

Pozmeňujúci návrh 8

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) v odseku 1 sa vypúšťa druhý 
pododsek.

Or. en

Odôvodnenie

Moderné biopalivá dostávajú rovnaké stimuly ako konvenčné biopalivá a podľa vhodnosti by 
mali teda podliehať rovnakým požiadavkám v záujme vytvorenia rovnakých podmienok. Na 
zabezpečenie vykonateľnosti systému sú potrebné prísne kontroly vzťahujúce sa na všetky 
biopalivá.

Pozmeňujúci návrh 9

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
s preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných dôkazov 
opierajúcich sa o najspoľahlivejší vedecký 
model, 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 dôkazov 
poskytnutých prostredníctvom 
najspoľahlivejšieho vedeckého modelu 
pre zavedenie odhadnutých emisných 
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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.

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. Takýto legislatívny návrh, ak 
sa prijme, nadobudne účinnosť až 
1. januára 2021. Stimuly pre biopalivá, 
ktoré taktiež na základe odhadov 
nepriamych zmien vo využívaní pôdy 
nevedú k podstatným úsporám 
skleníkových plynov a vyrábajú sa 
z plodín používaných na potraviny 
a krmivo, sa nebudú poskytovať 
od 1. januára 2021.

Or. en

Odôvodnenie

Je zásadné, aby sa na výpočet hodnôt ILUC používal najspoľahlivejší vedecký model, pretože 
faktory ILUC sa zahrnú do kritéria udržateľnosti. Od 1. januára 2021, po uplynutí 
prechodného obdobia pre priemysel, by sa nemali poskytovať stimuly na výrobu konvenčných 
biopalív, čo znevýhodňuje moderné palivá. Toto sa navrhuje, aby sa predišlo cenovým 
deformáciám na globálnom trhu potravín, ako aj s cieľom podnietiť spotrebu udržateľnejších 
biopalív.

Pozmeňujúci návrh 10

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) slama; vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na účinok, ktorý určite bude mať výroba moderných biopalív na cenu tejto 
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východiskovej suroviny, ktorá sa vo veľkej miere používa v poľnohospodárstve, sa dvojité 
započítanie zdá primeranejšie. Pozri tiež pozmeňujúci návrh k časti B prílohy IX.

Pozmeňujúci návrh 11

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28
Príloha IX – časť B – písmeno da (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

da) slama;

Or. en

Odôvodnenie

Vzhľadom na účinok, ktorý určite bude mať výroba moderných biopalív na cenu tejto 
východiskovej suroviny, ktorá sa vo veľkej miere používa v poľnohospodárstve, sa dvojité 
započítanie zdá primeranejšie. Pozri tiež pozmeňujúci návrh k časti A prílohy IX.


