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Pozmeňujúci návrh 38
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

(1) V súlade s článkom 3 ods. 4 smernice 
2009/28/ES o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene 
a doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES môže každý 
členský štát zabezpečiť, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 39
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES9 sa členské 
štáty žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel 
energie z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Potreba znížiť spotrebu energie 
v odvetví dopravy je zásadná, pretože bude 
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dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

čoraz ťažšie udržateľným spôsobom 
dosahovať povinný percentuálny cieľ 
v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov, 
ak sa bude celkový dopyt po energii na 
dopravu naďalej zvyšovať. Vyžívanie 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov energie ako zmesi biopalív 
s nulovými a nízkymi nepriamymi 
zmenami využívania pôdy sú ďalšie 
metódy, ktoré majú členské štáty 
k dispozícii na splnenie tohto cieľa.

Or. en

Odôvodnenie

Potreba znížiť celkovú spotrebu v odvetví dopravy a zvýšiť energetickú účinnosť v tomto 
odvetví, aby sa dosiahol cieľ 10 % pre dopravu, zdôrazňuje už súčasná smernica 
o obnoviteľných zdrojoch energie. Tento pozmeňujúci návrh to opakuje a dodáva význam 
rozvoja obnoviteľnej elektrickej energie aj moderných biopalív  pre to, aby Únia a členské 
štáty dosiahli tento cieľ v odvetví dopravy udržateľným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 40
Gaston Franco, Françoise Grossetête

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú.

(1) V článku 3 ods. 4 smernice 2009/28/ES 
o podpore využívania energie z 
obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a 
doplnení a následnom zrušení smerníc 
2001/777/ES a 2003/30/ES sa členské štáty 
žiadajú, aby zabezpečili, aby podiel energie 
z obnoviteľných zdrojov energie vo 
všetkých formách dopravy tvoril v roku 
2020 najmenej 10 % ich konečnej spotreby 
energie. Prímesi biopalív sú jednou z 
metód, ktorú majú členské štáty k 
dispozícii pre splnenie tohto cieľa, a 
očakáva sa od nich, že k nemu najviac 
prispejú. Odhaduje sa, že európsky trh 
s palivami je veľmi závislý od dostupnosti 
naftových palív, čo je zvláštnosť 
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európskeho trhu: aby bolo možné tejto 
silnej závislosti čeliť, mala by sa 
podporovať intenzívnejšia výroba 
moderných biopalív v rámci Európskej 
únie.

Or. fr

Odôvodnenie

Európska politika v oblasti podpory začleňovania biopalív musí vo svojich cieľoch 
zohľadňovať zvláštnosti európskeho trhu s palivami, ktorý má veľmi vysokú úroveň dopytu po 
naftových palivách. Rafinérie sa s ťažkosťami snažia pokryť zvyšovanie dopytu po nafte 
a európska ponuka je štrukturálne nedostatočná. Moderné bionafty sú tak riešením na 
zníženie dovozu a posilnenie bezpečnosti dodávok v Európskej únii.

Pozmeňujúci návrh 41
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) So zreteľom na ciele Únie ďalej 
znižovať emisie skleníkových plynov a na 
značný podiel, ktorý na týchto emisiách má 
cestná doprava, v článku 7a ods. 2 
smernice 98/70/ES týkajúcej sa kvality 
benzínu a naftových palív, a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES, sa 
dodávatelia palív žiadajú, aby do 31. 
decembra 2020 najmenej o 6 % znížili 
emisie skleníkových plynov počas 
životného cyklu na jednotku energie 
(„intenzita skleníkových plynov“) z palív 
používaných v Únii cestnými vozidlami, 
necestnými pojazdnými strojmi, 
poľnohospodárskymi a lesnými traktormi a 
rekreačnými plavidlami, keď sa 
nenachádzajú na mori. Prímesi biopalív sú 
jednou z metód, ktoré majú dodávatelia 
fosílnych palív k dispozícii na zníženie 
intenzity skleníkových plynov z 
dodávaných fosílnych palív.

(2) So zreteľom na ciele Únie ďalej 
znižovať emisie skleníkových plynov a na 
značný podiel, ktorý na týchto emisiách má 
cestná doprava, v článku 7a ods. 2 
smernice 98/70/ES týkajúcej sa kvality 
benzínu a naftových palív, a ktorou sa 
mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES, sa 
dodávatelia palív žiadajú, aby do 31. 
decembra 2020 najmenej o 6 % znížili 
emisie skleníkových plynov počas 
životného cyklu na jednotku energie 
(„intenzita skleníkových plynov“) z palív 
používaných v Únii cestnými vozidlami, 
necestnými pojazdnými strojmi, 
poľnohospodárskymi a lesnými traktormi a 
rekreačnými plavidlami, keď sa 
nenachádzajú na mori. Zmesi biopalív 
s nulovými alebo nízkymi emisiami 
skleníkových plynov a iných palív 
získavaných z nutne vznikajúceho 
odpadového plynu sú jednou z metód, 
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ktoré majú dodávatelia fosílnych palív k 
dispozícii na zníženie intenzity 
skleníkových plynov z dodávaných 
fosílnych palív. V záujme zabezpečenia 
investičnej bezpečnosti pre tieto moderné 
dopravné palivá by dodávatelia mali 
zaistiť korektné zohľadnenie nepriamych 
vplyvov všetkých palív a začlenenie 
všetkých významných zdrojov emisií, 
vrátane nepriamych emisií biopalív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 42
Laurence J.A.J. Stassen

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.

vypúšťa sa

Or. nl
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Pozmeňujúci návrh 43
Marita Ulvskog

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 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.

V prípade porovnania za životný cyklus 
plodiny majú cukrové a škrobové plodiny 
omnoho nižšie hodnoty emisií než 
olejniny. V záujme čo najúčinnejšieho 
dosiahnutia prínosov pre životné 
prostredie je nutné klásť dôraz na 
obmedzenie biopalív a výroby, ktorá má 
najviac negatívne dôsledky. Preto je 
dôležité predovšetkým prijať opatrenia 
proti nepriamej zmene využívania pôdy 
v prípade olejnín.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 44
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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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 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. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 45
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(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 
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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.

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 lesnej alebo poľnohospodárskej 
pôde.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 46
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) V záujme zníženia uhlíkových emisii 
už USA (na federálnej úrovni) 
a Kalifornia zaviedli nízkouhlíkové normy 
súvisiace s palivom, t. j. federálnu normu 
USA pre obnoviteľné palivá (US-RFS2) 
a kalifornskú normu pre nízkouhlíkové 
palivá (CE-LCFS). Obe zahŕňajú emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy. V normách US-RFS2 aj CA-LCFS 
sa preto očakáva, že etanol založený na 
škrobe bude dominovať v počiatočnej 
časti plnenia programu, pričom sa 
očakáva, že moderné biopalivá získajú 
väčší podiel neskôr. Palivá ako LPG, 
zemný plyn a vodík a elektrina z fosílnych 
palív taktiež ponúkajú možnosť zníženia 
emisií skleníkových plynov v porovnaní 
s naftou a benzínom, a môžu tak prispieť 
ku splneniu cieľov podľa kalifornskej 
normy LCFS aj podľa smernice EÚ 
o kvalite paliva. Zriaďujú sa odborné 
pracovné skupiny zahŕňajúce zapojenie 
zainteresovaných subjektov, ako 
v Kalifornii, na revíziu faktorov nepriamej 
zmeny využívania pôdy na základe 
najnovších vedeckých dôkazov 
a zverejnenie revidovaných hodnôt, ktoré 



PE510.481v01-00 10/176 AM\933726SK.doc

SK

sa potom použijú na účely dodržiavania 
predpisov.

Or. en

Odôvodnenie

Zohľadňovanie faktoru nepriamej zmeny využívania pôdy v niektorých krajinách alebo 
kľúčových hospodárskych regiónoch sveta, napríklad v Kalifornii.

Pozmeňujúci návrh 47
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Článok 19 ods. 7 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 6 smernice 
98/70/ES vyžadujú zohľadnenie vplyvu 
nepriamych zmien využívania pôdy na 
emisie skleníkových plynov a prijatie 
primeraných krokov na riešenie tohto 
vplyvu, a to pri súčasnom náležitom 
zohľadnení potreby chrániť už 
uskutočnené investície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 48
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 4b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4b) Článok 19 ods. 7 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 6 smernice 
98/70/ES vyžadujú zohľadnenie vplyvu 
nepriamych zmien využívania pôdy na 
emisie skleníkových plynov a prijatie 
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primeraných krokov na riešenie tohto 
vplyvu, a to pri súčasnom náležitom 
zohľadnení potreby chrániť už 
uskutočnené investície.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 49
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(4a) Okrem toho by sa nemalo zabúdať, 
že výroba biopalív z orných plodín v EÚ 
pomáha znižovať nedostatok rastlinných 
bielkovín v EÚ.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 50
Angelika Niebler

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. de

Odôvodnenie

Komisia uznáva, že ešte neexistujú dostatočné vedecké dôkazy o zmene využívania pôdy a jej 
nepriamych dôsledkoch. Špekulovať o vplyve biopalív je preto predčasné.

Pozmeňujúci návrh 51
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 52
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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 
platí, 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. To preto, 
lebo pôdne biopalivá dostávajú veľkú 
sumu verejnej podpory (10 miliárd EUR 
ročne) a preto sa očakáva, 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. Nepriame 
zmeny využívania pôdy je preto nutné 
zohľadňovať, aby sa zabránilo tomu, že 
tieto potenciálne zdroje emisií ohrozia 
úsilie o splnenie cieľov Únie v oblasti 
energie z obnoviteľných zdrojov a emisií 
skleníkových plynov. Aby sa miera 
nepriamych zmien využívania pôdy 
znížila, je vhodné náležite rozlišovať medzi 
skupinami plodín, napr. olejninami, 
obilninami, cukrami a inými plodinami 
obsahujúcimi škrob.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 53
Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 5
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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 
existuje riziko, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy by mohli byť značné a tak
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 54
Jens Rohde

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, 

(5) Na základe prognóz dopytu po 
biopalivách poskytnutých členskými štátmi 
a odhadov emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne východiskové suroviny biopalív 
existuje riziko, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy by mohli byť značné. Aby 
sa tieto emisie znížili, je vhodné náležite 
rozlišovať medzi plodinami, ako aj medzi 
regiónmi.
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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.

Or. en

Odôvodnenie

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
that does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Pozmeňujúci návrh 55
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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 

(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 
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plodinami obsahujúcimi škrob. plodinami obsahujúcimi škrob. V záujme 
strednodobého a dlhodobého riešenia 
tohto rizika je vhodné podporovať výskum 
a vývoj v nových odvetviach výroby 
moderných biopalív, ktoré nekonkurujú 
pestovaniu potravín, ako sú 
lignocelulózové zvyšky, ktoré sú jedným zo 
vzácnych prípadov biomasy s následným 
ložiskom v členských štátoch.

Or. fr

Odôvodnenie

Rozlišovanie medzi rôznymi skupinami plodín nie je cieľom, ale prostriedkom. Je preto 
vhodné pripomenúť, že tento prostriedok musí v EÚ podporovať výskum a vývoj nových 
technológií, ktoré nekonkurujú pestovaniu potravín: lignocelulózové zvyšky tvoria 
najsľubnejšiu oblasť výskumu a vývoja, ktorá je cestou pre biotechnologické inovácie 
v Európe umožňujúce výrobu modernej bionafty.

Pozmeňujúci návrh 56
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

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 

(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 
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plodinami obsahujúcimi škrob. plodinami obsahujúcimi škrob. K tomu by 
sa mal pridať potenciálny nepriaznivý 
vplyv na ceny potravinových výrobkov 
a bezpečnosť dodávok potravinových 
výrobkov.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 57
Alejo Vidal-Quadras

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, zvyškov, rias a bakteriálneho 
biologického rozkladu, 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. 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. Postupné stanovovanie 
ambicióznejších povinných cieľov 
týkajúcich sa moderných biopalív bude 
jasným signálom ich podpory na úrovni 
Únie. V tejto súvislosti by sa mali 
podporovať najmä moderné biopalivá s 
odhadnutými malými vplyvmi na nepriamu 
zmenu využívania pôdy a vysokými 
celkovými úsporami emisií skleníkových 
plynov ako súčasť politického rámca 
obnoviteľných energií po roku 2020.
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Pozmeňujúci návrh 58
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea

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. Ďalšie 
stimuly by sa mali poskytnúť zavedením 
povinnej cieľovej hodnoty pre moderné 
palivá v rámci cieľa 10 % pre dopravu 
určeného v smernici 2009/28/ES 
v porovnaní s konvenčnými biopalivami. 
Aby sa však zabránilo narúšaniu trhu 
a podvodom spojeným s výrobou 
moderných biopalív, mali by aj tie spĺňať 
rovnaké relevantné kritériá udržateľnosti 
ako konvenčné biopalivá. Okrem toho, 
v energetickom systéme založenom na 
energii z obnoviteľných zdrojov môžu 
elektrické vozidlá zabezpečovať dopravu 
bez CO2. Podľa článku 3 ods. 4 písm. c) 
smernice 2009/28/ES sa elektrické vozidlá 
počítajú 2,5-krát. Elektrickým vozidlám by 
sa mala ich relatívna výhoda ponechať 
a mali by sa poskytnúť ďalšie stimuly 
zvýšením podielu elektrických vozidiel na 
10% cieli pre dopravu stanovenom v 
smernici 2009/28/ES v porovnaní s 
konvenčnými a modernými biopalivami. V 
tejto súvislosti by sa mali osobitne 



AM\933726SK.doc 19/176 PE510.481v01-00

SK

podporovať elektrické vozidlá a moderné 
biopalivá s odhadnutými malými vplyvmi 
na nepriamu zmenu využívania pôdy a 
vysokými celkovými úsporami emisií 
skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 59
Angelika Niebler

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 

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá. 
Konvenčné 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 moderných 
biopalív, napríklad z celulózových 
východiskových surovín a rias, keďže aj 
tie majú potenciál zabezpečiť vysoké 
úspory emisií skleníkových plynov 
s nízkym rizikom spôsobenia nepriamej 
zmeny využívania pôdy. Ďalšie stimuly by 
sa mali poskytnúť určením samostatného 
cieľa pre moderné biopalivá v odvetví 
dopravy vo výške aspoň 2 % v smernici 
2009/28/ES. V tejto súvislosti by sa mali 
ako súčasť politického rámca 
obnoviteľných energií po roku 2020 
podporovať moderné biopalivá. Aby sa 
zabránilo narušeniu trhu a motivovaniu 
k podvodom, mali by moderné biopalivá 
spĺňať rovnaké kritériá udržateľnosti ako 
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po roku 2020. všetky ostatné biopalivá.

Or. de

Odôvodnenie

Dvojité započítavanie nevedie k očakávanému zvýšeniu výroby a spotreby technologicky 
pokročilých biopalív. Povinný ceľ pre tieto palivá na úrovni 2 % určuje pre trh jasný cieľ 
a motivuje k využívaniu technologicky pokročilých biopalív. V záujme zabezpečenia rovnosti 
príležitostí s konvenčnými biopalivami a minimalizácie narúšania trhu musia aj moderné 
biopalivá spĺňať kritériá udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 60
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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 

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu, 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 niektorých 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. 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 
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pôdy a vysokými celkovými úsporami 
emisií skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca obnoviteľných energií 
po roku 2020.

po roku 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 61
Edit Herczog

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. Je odôvodniteľné 
maximálne využívať odpad ako surovinu, 
a preto je vhodné ešte viac podporovať 
východiskové suroviny založené na 
odpade, pričom by sa mala zohľadňovať 
možnosť začlenenia ďalších druhov 
odpadu a využívania nových technológií. 
Preto je vhodné podporiť vyššiu výrobu 
týchto moderných biopalív, ak to bude 
sprevádzať komplexná revízia 
dosiahnuteľnosti cieľov pre rok 2020 a ak 
to nepovedie k ešte väčšej závislosti 
členských štátov EÚ na zahraničných 
zdrojov energie a surovinách.

Or. hu
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Pozmeňujúci návrh 62
Giles Chichester

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. 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 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 63
Maria Da Graça Carvalho

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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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 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. Moderné biopalivá by však 
mali podliehať primeraným kritériám 
udržateľnosti a požiadavkám na 
sledovateľnosť, podobne ako konvenčné 
biopalivá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 64
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Návrh smernice
Odôvodnenie 6



PE510.481v01-00 24/176 AM\933726SK.doc

SK

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 hĺbkové štúdie a výskum 
zamerané na zistenie potenciálnych 
priaznivých účinkov vyššej výroby 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.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 65
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 

(6) Odvetvie dopravy bude pravdepodobne 
na zníženie emisií skleníkových plynov 
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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.

vyžadovať tekuté obnoviteľné palivá. 
Moderné biopalivá, ako sú palivá vyrobené 
z odpadu, zvyškov 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 bolo vhodné do roku 
2020 obmedziť úroveň začleňovania 
biopalív vyrobených 
z poľnohospodárskych potravinárskych 
výrobkov, ktoré možno započítať do cieľa 
10 % energie vyrobenej z obnoviteľných 
zdrojov v rámci konečnej spotreby energie 
v odvetví dopravy na 5 %. Mali by sa 
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. 
Európska politika podpory biopalív preto 
podporuje všetky inovatívne spôsoby 
konverzie.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme ozrejmenia cieľov je vhodné pripomenúť cieľ vyčíslený ako 5 %, ktorý presadzuje 
Európska komisia v tomto návrhu revízie, a umiestniť ho do európskej politickej perspektívy 
v horizonte roku 2020. Taktiež je vhodné zdôrazniť, že po roku 2020 sa bude udržiavať 
inovačný strop, aby sa zaistila perspektíva pre investície, ktoré sa uskutočňujú už dnes.
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Pozmeňujúci návrh 66
Evžen Tošenovský

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, mikroorganizmov 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 67
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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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 bez rizika spôsobenia 
nepriamej zmeny vo využívaní pôdy a 
neuchádzajú sa priamo o 
poľnohospodársku pôdu určenú pre trhy s 
potravinami a krmivom. Po vopred 
uskutočnenom vedeckom posúdení ich 
výhod a skutočnej udržateľnosti je preto 
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 
spĺňajúce kritériá udržateľnosti, ktoré 
nekonkurujú potravinám, pokiaľ ide 
o pôdu, vodu či iné zdroje, a ktoré nemajú 
žiadne odhadnuté vplyvy na nepriamu 
zmenu využívania pôdy a majú vysoké 
celkové úspory emisií skleníkových plynov 
ako súčasť politického rámca 
obnoviteľných energií po roku 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 68
Jens Rohde

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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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. Ďalšie 
stimuly by sa mali poskytnúť určením 
osobitného cieľa 2,5 % pre moderné 
biopalivá na dopravu v smernici 
2009/28/ES. V tejto súvislosti by sa mali 
osobitne podporovať biopalivá s 
odhadnutými malými vplyvmi na nepriamu 
zmenu využívania pôdy a vysokými 
celkovými úsporami emisií skleníkových 
plynov ako súčasť politického rámca 
obnoviteľných energií po roku 2020. Aby 
sa však zabránilo narušeniu trhu 
a motivovaniu k podvodom, mali by aj 
moderné biopalivá spĺňať rovnaké 
kritériá udržateľnosti ako všetky ostatné 
biopalivá.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasný nástroj dvojitého započítavania nepriniesol očakávané zvýšenie výroby a využívania 
moderných biopalív. Ak sa pre moderné biopalivá určí povinná cieľová hodnota 2,5 %, bude 
mať trh jasný cieľ a motiváciu využívať moderné biopalivá s očakávanou nízkou hodnotou 
emisií. V záujme zavedenia rovnosti podmienok s konvenčnými biopalivami a minimalizácie 
narušenia trhu a podvodov však aj moderné biopalivá musia spĺňať všetky požiadavky 
v oblasti udržateľnosti.

Pozmeňujúci návrh 69
Niki Tzavela
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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, zvyškov, rias a bakteriálneho 
biologického rozkladu, 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.

Or. en

Odôvodnenie

Bakteriálny biologický rozklad je nová technológia, ktorá má výrazný potenciál v oblasti 
biologicky rozložiteľného rozpadu priemyselného odpadu na výrobu moderných biopalív bez 
akéhokoľvek vplyvu na nepriamu zmenu využívania pôdy a bez akéhokoľvek zásahu do 
potravinového reťazca. Vo svetle cieľov návrhu v oblasti nepriamej zmeny využívania pôdy 
spočívajúcich v presadzovaní moderných biopalív tento pozmeňujúci návrh podporí obrovský 
potenciál tejto technológie a umožní jej rýchle zavedenie v Európe.
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Pozmeňujúci návrh 70
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 zvýšením podielu moderných 
biopalív na 10% cieli pre dopravu 
stanovenom v smernici 2009/28/ES v 
porovnaní s konvenčnými biopalivami 
stanovením cieľa 2 % pre moderné 
biopalivá. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 71
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Hoci biopalivá a biokvapaliny 
vyrobené z odpadu a zvyškov majú 
potenciál dosiahnuť veľké úspory 
v oblasti emisií skleníkových plynov 
s malými nepriaznivými 
environmentálnymi, sociálnymi 
a hospodárskymi dôsledkami, je vhodné 
ďalšie posúdenie ich dostupnosti, 
prínosov a rizík, okrem iného v rámci 
prípravy politiky na obdobie po roku 2020. 
Súčasne sú potrebné ďalšie informácie 
o prínosoch konvenčných aj moderných 
biopalív v oblasti energetickej bezpečnosti, 
najmä ak sa na ich výrobu priamo alebo 
nepriamo používajú fosílne palivá. 
Komisia by sa mala poveriť predložením 
správy a prípadne návrhov Európskemu 
parlamentu a Rade vo vzťahu k týmto 
záležitostiam. Správa by mala 
zohľadňovať environmentálne, sociálne 
a hospodárske náklady príležitostí 
v prípade používania surovín na iné účely 
než výrobu biopalív a biokvapalín 
s cieľom zabezpečiť to, aby sa v správe 
odrážali celkové pozitívne a negatívne 
dôsledky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 72
Catherine Trautmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Európska komisia by mala zohľadniť 
to, že hodnota koeficientov vymedzených 
podľa prílohy IX nie je prispôsobená 
všetkým výrobkom, a že je nutné ďalšie 
zamyslenie na to, aby sa predišlo 
akejkoľvek právnej neistote.
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Or. fr

Pozmeňujúci návrh 73
Ivo Belet

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(6a) Aby sa zabránilo narušeniu trhu 
a motivovaniu k podvodom, mali by aj 
moderné biopalivá spĺňať rovnaké 
kritériá udržateľnosti ako všetky ostatné 
biopalivá.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 74
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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) 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. Taktiež je 
zásadne dôležité zaistiť, aby politiky EÚ 
v oblasti odpadu boli naďalej 
konzistentné a aby sa uplatňovala 
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hierarchia odpadu uvedená v článku 4 
smernice 2008/98/ES. Nemali by sa 
vytvárať žiadne negatívne stimuly, ktoré 
by mohli ohroziť náležitú implementáciu 
tejto smernice.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 75
Gaston Franco, Françoise Grossetête

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) 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. 
Lignocelulózové zvyšky sú jedným zo 
vzácnych prípadov biomasy s následným 
ložiskom v Európe. Zavedenie čiastkového 
cieľa v oblasti začleňovania 
lignocelulózového biopaliva dodá 
investorom viditeľnosť potrebnú na 
vyjadrenie jeho potenciálu.

Or. fr

Odôvodnenie

Pri plnení dvojitého cieľa tvoreného zlepšovaním energetickej bezpečnosti členských štátov 
prostredníctvom prispenia ku znižovaniu  objemu dovozu ropy výrobou modernej bionafty 
a podporou investícií do využívania jednej z mála podôb biomasy, ktorá má v Európe 
potenciál, je vhodné zaviesť čiastkový cieľ týkajúci sa začleňovania lignocelulózového 
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biopaliva.

Pozmeňujúci návrh 76
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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) 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, ktoré 
využívajú odpadové materiály na 
energetické účely len v súlade 
s hierarchiou odpadu, ktoré nevedú ku 
konkurencii v oblasti využívania pôdy 
a vody s cieľom chrániť pôdne 
a potravinové práva, a ktoré neznižujú 
obsah organických látok v pôde, čo by 
malo nepriaznivý environmentálny vplyv 
na miestny ekosystém.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 77
Antonio Cancian, Elisabetta Gardini

Návrh smernice
Odôvodnenie 7
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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) 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 alebo ktoré 
nemajú taký vplyv na životné prostredie, 
že by ohrozovali miestne ekosystémy tým, 
že by potravinovým plodinám uberali 
pôdu a vodu.

Or. it

Pozmeňujúci návrh 78
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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) 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 a ktoré 



PE510.481v01-00 36/176 AM\933726SK.doc

SK

využívajú odpadové materiály na 
energetické účely len v súlade 
s hierarchiou odpadu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 79
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(7a) Využívanie biomasových zdrojov 
zahŕňa významné náklady príležitostí 
spojené s vyčerpávaním alebo stratou 
ekosystémových služieb. Členské štáty by 
nemali dotovať ani povoľovať 
energetické využívanie východiskových 
surovín v prípade, ak by ich odklon od 
súčasného využívania mal negatívny vplyv 
na biodiverzitu, pôdu alebo celkovú 
uhlíkovú rovnováhu. Politiky by takisto 
mali zabezpečiť kaskádu využívania 
biomasy, s ochranou pred presunom 
zdrojov z aplikácií s vysokou spoločenskou 
pridanou hodnotou na energetické 
využitie s nízkou hodnotou.

Or. en

Odôvodnenie

Niekoľko súčasných spôsobov využitia vedie k tomu, že drevo zostáva ako pevná súčasť 
životného prostredia (napr. drevovlákenné dosky) a odklon východiskových surovín z takýchto 
typov využitia na energetiku by priniesol riziko negatívnej celkovej uhlíkovej bilancie. 
Akékoľvek presadzovanie využívania lignocelulózového materiálu sa musí opierať o ochranné 
prvky, aby napr. papierenské odvetvie neprišlo o východiskovú surovinu, čo by viedlo 
k dopytu po kvalitnejšom dreve s následným odklonom s iných priemyselných odvetví alebo 
tlakom na zvýšenie ťažby.



AM\933726SK.doc 37/176 PE510.481v01-00

SK

Pozmeňujúci návrh 80
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií 
skleníkových plynov pre biopalivá a 
biokvapaliny vyrábané v nových 
zariadeniach by sa mal zvýšiť s účinkom 
od 1. júla 2014, aby sa zlepšila celková 
bilancia skleníkových plynov, ako aj 
odrádzanie od ďalších investícií do 
zariadení s nízkou výkonnosťou z hľadiska 
úspor emisií skleníkových plynov. Tento 
nárast poskytuje investičné záruky vo 
výrobných kapacitách na výrobu biopalív a 
biokvapalín v súlade s článkom 19 ods. 6 
druhým pododsekom.

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií 
skleníkových plynov pre biopalivá a 
biokvapaliny vyrábané v nových 
zariadeniach by sa mal zvýšiť s účinkom 
od 1. júla 2014, aby sa zlepšila celková 
bilancia skleníkových plynov, ako aj 
podpora ďalších investícií do výkonnejších 
zariadení z hľadiska úspor emisií 
skleníkových plynov. Minimálna prahová 
hodnota vo výške 50 % poskytuje 
investičné záruky vo výrobných kapacitách 
na výrobu biopalív a biokvapalín v súlade s 
článkom 19 ods. 6 druhým pododsekom.

Or. fr

Odôvodnenie

Zavedenie minimálnej prahovej hodnoty vo výške 50 % musí motivovať výskum a investície do 
inovatívnych spôsobov výroby moderných biopalív a podporovať industrializačný potenciál. 
Prahová hodnota vo výške 50 %, čo zodpovedá najvyššej dosahovanej úrovni v prípade 
zariadení uvedených do prevádzky pred 1. júlom 2014, vytvorí takú rovnosť v oblasti 
zaobchádzania, ktorá bude motivovať k podstúpeniu rizika a investovaniu do nových 
zariadení vyrábajúcich moderné biopalivá.

Pozmeňujúci návrh 81
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií
skleníkových plynov pre biopalivá a 
biokvapaliny vyrábané v nových 
zariadeniach by sa mal zvýšiť s účinkom 

(8) Celkové emisie skleníkových plynov 
pre biopalivá a biokvapaliny vyrábané v 
nových zariadeniach by sa mali postupne 
znižovať, aby sa zlepšila celková bilancia 
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od 1. júla 2014, aby sa zlepšila celková 
bilancia skleníkových plynov, ako aj 
odrádzanie od ďalších investícií do 
zariadení s nízkou výkonnosťou z hľadiska 
úspor emisií skleníkových plynov. Tento 
nárast poskytuje investičné záruky vo 
výrobných kapacitách na výrobu biopalív a 
biokvapalín v súlade s článkom 19 ods. 6 
druhým pododsekom.

skleníkových plynov, ako aj odrádzanie od 
ďalších investícií do zariadení s nízkou 
výkonnosťou z hľadiska úspor emisií 
skleníkových plynov. Toto zníženie
poskytuje investičné záruky vo výrobných 
kapacitách na výrobu biopalív a 
biokvapalín v súlade s článkom 19 ods. 6 
druhým pododsekom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 82
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií 
skleníkových plynov pre biopalivá a 
biokvapaliny vyrábané v nových
zariadeniach by sa mal zvýšiť s účinkom 
od 1. júla 2014, aby sa zlepšila celková 
bilancia skleníkových plynov, ako aj 
odrádzanie od ďalších investícií do 
zariadení s nízkou výkonnosťou z hľadiska 
úspor emisií skleníkových plynov. Tento 
nárast poskytuje investičné záruky vo 
výrobných kapacitách na výrobu biopalív a 
biokvapalín v súlade s článkom 19 ods. 6 
druhým pododsekom.

(8) Minimálny emisný limit úspor emisií 
skleníkových plynov pre biopalivá a 
biokvapaliny vyrábané vo všetkých 
funkčných zariadeniach by sa mal zvýšiť s 
účinkom od 1. júla 2014, aby sa zlepšila 
celková bilancia skleníkových plynov, ako 
aj odrádzanie od ďalších investícií do 
zariadení s nízkou výkonnosťou z hľadiska 
úspor emisií skleníkových plynov. Tento 
nárast poskytuje investičné záruky vo 
výrobných kapacitách na výrobu biopalív a 
biokvapalín v súlade s článkom 19 ods. 6 
druhým pododsekom.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 83
Angelika Niebler

Návrh smernice
Odôvodnenie 9
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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. de

Odôvodnenie

Obmedzovanie využívania konvenčných biopalív nepripraví prechod na moderné biopalivá. 
Dôležitejší je náležitý výskum a vývoj, aby sa zaistilo účinné a náklady pokrývajúce 
presadzovanie moderných biopalív. Pre prechod na moderné biopalivá je kľúčové vytvoriť 
stimuly na pretvorenie súčasných tovární na biopalivá namiesto ich zatvárania.

Pozmeňujúci návrh 84
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 85
Giles Chichester

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.

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy 
nepriamej zmeny využívania pôdy v 
období do roku 2020 je vhodné zaviesť 
povinné cieľové hodnoty pre moderné 
biopalivá podľa časového plánu, ktorý 
investorom prinesie predvídateľnosť a 
stabilitu.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 86
Marita Ulvskog

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.

(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. Takéto obmedzenie 
by sa malo primárne zameriavať na 
biopalivá, ktoré majú najviac negatívny 
vplyv na životné prostredie a klímu. Bez 
obmedzenia celkového využitia týchto 
biopalív by sa mal podiel biopalív a 
biokvapalín vyrobených z olejnín, ktoré sa 
môžu započítať do cieľov smernice 
2009/28/ES, obmedziť na podiel týchto 
biopalív a biokvapalín spotrebovaných v 
roku 2011.

Or. sv

Odôvodnenie

Keďže emisie vypočítané ako spôsobené nepriamou zmenou využívania pôdy sú v prípade 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob 12 gCO2eq/MJ a 13 12 gCO2eq/MJ v prípade 
cukrových plodín, a naopak 55 12 gCO2eq/MJ v prípade olejnín, je vhodné najprv obmedziť 
využívanie tých plodín, ktoré majú najväčší vplyv na životné prostredie.

Pozmeňujúci návrh 87
Jens Rohde

Návrh smernice
Odôvodnenie 9
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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.

(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 
zavedením 7,5 % stropu pre tieto biopalivá 
a biokvapaliny.

Or. en

Odôvodnenie

Limiting the use of conventional biofuels can prepare the transition to advanced biofuels. 
However, current investments in production of biofuels need to be protected in order to 
stimulate a good transition towards advanced biofuels. Furthermore, the contribution of 
biproducts and protein from conventional biofuels production to the European livestock and 
food production must be recognised. The alternative could be increased import of protein 
from other parts of the world. The cap on 7.5% on conventional biofuels will protect the 
existing production capacity and ensure existing deliveries of protein from within Europe.

Pozmeňujúci návrh 88
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy 

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy 
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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.

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. 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 10 % cieľa pre dopravu stanoveného v 
smernici 2009/28/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 89
Britta Thomsen

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 

(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 
a iných energetických plodín pestovaných 
na pôde 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 a smernici 98/70/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, z olejnín a z iných 
energetických plodín pestovaných na 
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spotrebovaných v roku 2011. pôde, ktoré sa môžu započítať do cieľov 
smernice 2009/28/ES, obmedziť na podiel 
týchto biopalív a biokvapalín 
spotrebovaných v roku 2011. Okrem toho 
je vhodné zaviesť povinné cieľové 
hodnoty pre moderné biopalivá, ktoré sa 
majú zavádzať postupne od roku 2016 do 
roku 2020, čo investorom poskytne 
predvídateľnosť a stabilitu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 90
Sabine Wils

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.

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá, zabrániť ďalším vplyvom 
zvyšujúceho sa dopytu po biopalivách 
a biokvapalinách na potravinové trhy 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 v týchto smerniciach. 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 alebo získavať verejnú 
podporu podľa smernice 2009/28/ES, 
obmedziť na podiel týchto biopalív a 
biokvapalín spotrebovaných v roku 2011. 
Z rovnakých dôvodov, a aby sa zabránilo 
nerovnakému zaobchádzaniu 
s biopalivami a biokvapalinami 
vyrobenými z zo surovín s podobnými 
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dôsledkami, je vhodné uplatňovať 
rovnaké zaobchádzanie na biopalivá 
a biokvapaliny vyrobené 
z nepotravinového celulózového a 
lignocelulózového materiálu, ak sa pestuje 
na pôde, a to bez vplyvu na biopalivá 
a biokvapaliny vyrábané z odpadu 
a zvyškov.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 91
Edit Herczog

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.

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy 
nepriamej zmeny využívania pôdy v 
období do roku 2020 je vhodné určiť 
záväzné ciele pre moderné biopalivá, 
pričom v tejto súvislosti sú potrebné jasné, 
účinné, predvídateľné pravidlá, ktoré 
nesmú viesť k predčasnému ukončovaniu 
prevádzky existujúcej výrobnej 
infraštruktúry, ktoré by pre Európu 
znamenalo veľkú stratu hodnoty.

Or. hu

Pozmeňujúci návrh 92
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi



PE510.481v01-00 46/176 AM\933726SK.doc

SK

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.

(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 a zo 
špeciálnych energetických 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 a smernici 98/70/ES. 
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 a smernice 98/70/ES, by sa 
mal obmedziť na podiel týchto biopalív a 
biokvapalín spotrebovaných v roku 2011. 
Po roku 2020 by sa mal podiel energie 
z biopalív vyrobených na pôde postupne 
znížiť na nulu.

Or. en

Odôvodnenie

Obmedzenie konvenčných biopalív a biokvapalín by sa malo uplatňovať na potravinové 
plodiny aj špeciálne energetické plodiny (nepotravinové plodiny), keďže tie i tie si konkurujú 
v oblasti využívania pôdy a vody, ktorá by sa mala používať len na potravinové a krmivové 
plodiny. Okrem toho platí, že aby bolo obmedzenie konvenčných biopalív účinné, malo by sa 
započítavať do cieľov smernice 2009/28/ES aj smernice 98/70/ES. V stratégii pre obdobie po 
roku 2020 by sa všetky biopalivá vyrábané z potravinových plodín a špeciálnych 
energetických plodín mali postupne odstrániť.

Pozmeňujúci návrh 93
Jens Rohde

Návrh smernice
Odôvodnenie 9a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(9a) Keďže súčasná inštalovaná výrobná 
kapacita EÚ v oblasti etanolu sa rovná 
6 % energie očakávaného trhu 
s benzínom v roku 2020, a keďže existuje 
legitímna potreba chrániť existujúce 
investície do kapacity výroby konvenčných 
biopalív uskutočnené v dobrej viere 
a potreba začať s uvádzaním etanolu 
z lignocelulózy na trh, mal by sa zaviesť 
špeciálny cieľ prinajmenšom 10 % 
obnoviteľnej energie z celkovej spotreby 
energie v doprave na benzínový pohon 
v roku 2020, z čoho 8 % by malo 
pochádzať z biopalív vyrobených z cukrov 
a škrobových plodín.

Or. en

Odôvodnenie

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Pozmeňujúci návrh 94
Giles Chichester

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 

vypúšťa sa



PE510.481v01-00 48/176 AM\933726SK.doc

SK

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 95
Maria Da Graça Carvalho

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 96
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10) Limitom 5 % stanoveným v článku 3 vypúšťa sa



AM\933726SK.doc 49/176 PE510.481v01-00

SK

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 97
Angelika Niebler

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.

vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Keďže cieľ vo výške 5 % uvedený v článku 3 ods. 4 sa má vypustiť, je toto odôvodnenie 
nadbytočné. V prípade biopalív prvej generácie stanovenie 5 % limitu nezabráni dovozu 
z tretích krajín, kde sa transformujú lesy a slatiny. Tento prístup však poškodí európske 
poľnohospodárstvo. Okrem toho existuje riziko, že sa nesplní cieľ dosiahnuť v roku 2020 
10 % podiel energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy.
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Pozmeňujúci návrh 98
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 99
Marita Ulvskog

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) Limitom 4 % 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.

Or. sv
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Pozmeňujúci návrh 100
Catherine Trautmann

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) 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 a nepovedie ku 
spochybneniu už uskutočnených 
investícií..

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 101
Kent Johansson

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 

(10) Limitom 3 % 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 
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týchto zariadení. týchto zariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 102
Jens Rohde

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) Limitom 7,5 % 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 103
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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 

(10) Limitom 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 
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koncom roka 2013, plne otvorený. Táto 
pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

koncom roka 2013, plne otvorený. Táto 
pozmeňujúca smernica preto neovplyvní 
legitímne očakávania prevádzkovateľov 
týchto zariadení.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 104
Sabine Wils

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(10a) Mali by sa zabezpečiť stimuly 
motivujúce k využívaniu elektrickej 
energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví 
dopravy. Okrem toho by sa v odvetví 
dopravy mali podporovať energetická 
účinnosť a opatrenia na úsporu energie.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 105
Giles Chichester

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.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 106
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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) 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. 
S cieľom zaistiť, aby ciele EÚ v oblasti 
znižovania emisií skleníkových plynov 
a biopalív boli odôvodnené a komplexné, 
mali by sa pri výpočte znižovania emisií 
skleníkových plynov vyžadovaného 
kritériami udržateľnosti uvedenými 
v smernici 2009/28/ES a smernici 
98/70/ES zohľadňovať emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy. 
Emisie z nepriamej zmeny využívania 
pôdy by sa taktiež mali počítať do cieľa 
uvedeného v článku 7a ods. 2, v záujme 
motivovania výroby biopalív s malým 
vplyvom v oblasti nepriamej zmeny 
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. en

Odôvodnenie

Pri výpočte zníženia emisií skleníkových plynov je nutné zohľadňovať emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy, aby sa nepenalizovali biopalivá s malým nepriaznivým 
vplyvom a aby sa motivovala výroba tých typov biopalív, ktoré ponúkajú najväčšie zníženie 
emisií skleníkových plynov.
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Pozmeňujúci návrh 107
Britta Thomsen

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) Aby sa zaistilo skutočné splnenie 
cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov a biopalív, mali by sa 
pri výpočte zníženia množstva emisií 
skleníkových plynov vyžadovaného podľa 
kritérií udržateľnosti stanovených 
v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES 
zohľadňovať emisie vyplývajúce z 
nepriamej zmeny 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. en

Pozmeňujúci návrh 108
Jens Rohde

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) Modely používané na odhad emisií 
pri výrobe biopalív vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
prinášajú výsledky s veľkými rozdielmi, 
obmedzeniami a neistotou. Výsledky 
modelovania emisií vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy sú 
preto ešte stále príliš neisté na to, aby sa 
začlenili do právnych predpisov.

Or. en
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Odôvodnenie

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region.

Pozmeňujúci návrh 109
Sabine Wils

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) Článok 7d ods. 6 smernice 98/70/ES 
a článok 19 ods. 6 smernice 2009/28/ES 
vyžadujú, aby sa miera nepriamej zmeny 
využívania pôdy minimalizovala 
zavedením konkrétnej metodiky pre emisie 
zo zmien uhlíkových zásob, čo zaisťuje 
súlad s požiadavkou na zníženie emisií 
skleníkových plynov uvedenou v článku 
7b ods. 2 smernice 98/70/ES a článku 17 
ods. 2 smernice 2009/28/ES. Pravidlá 
výpočtu vplyvu biopalív a biokvapalín na 
skleníkové plyny na účely týchto smerníc 
by preto mali zahŕňať faktory odrážajúce 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy, ktoré možno pripísať 
rôznym typom biopalív a biokvapalín. 
V súlade s článkom 7d ods. 6 smernice 
98/70/ES a článkom 19 ods. 6 smernice 
2009/28/ES by sa mali zaviesť primerané 
záruky pre investície uskutočnené pred 
nadobudnutím účinnosti tejto smernice.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 110
Fiona Hall

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) Odhadnuté emisie vyplývajúce z 
nepriamej zmeny využívania pôdy by sa 
mali zahrnúť do výpočtu emisií
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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 111
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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) Biopalivám vyrábaným z 
východiskových surovín, ktoré nevedú k 
ďalšiemu dopytu po pôde, napr. 
biopalivám z odpadových východiskových 
surovín alebo zo zvýšených výnosov, by sa 
mal prideliť nulový emisný faktor.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 112
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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) Aby sa zaistilo skutočné splnenie 
cieľov EÚ v oblasti znižovania emisií 
skleníkových plynov a biopalív, mali by sa 
pri výpočte zníženia množstva emisií 
skleníkových plynov vyžadovaného podľa 
kritérií udržateľnosti stanovených 
v smerniciach 98/70/ES a 2009/28/ES 
zohľadňovať emisie vyplývajúce z 
nepriamej zmeny využívania pôdy. Emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy by sa mali taktiež počítať do cieľa 
stanoveného v článku 7a ods. 2, aby sa 
motivovala výroba biopalív s nízkou 
mierou vplyvu na nepriamu zmenu 
využívania pôdy. Biopalivám vyrábaným z 
východiskových surovín, ktoré nevedú k 
ďalšiemu dopytu po pôde, napr. 
biopalivám z odpadu a zvyškov, by sa mal 
prideliť nulový emisný faktor, ak spĺňajú 
primerané normy v oblasti udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 113
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Patrizia Toia, Marita Ulvskog

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Využívanie pôdy na pestovanie 
východiskových surovín pre biopalivá by 
nemalo viesť k odsunu miestnych 
a domorodých spoločenstiev. Preto by sa 
za udržateľné mali považovať len
biopalivá a biokvapaliny, ktorých výroba 
nezasahuje do práv miestnych 
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a domorodých spoločenstiev.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 114
Catherine Trautmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 11a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(11a) Prehodnotenie a prijatie tejto 
metodiky by malo zohľadňovať 
skutočnosť, že podniky už uskutočnili 
masívne investície na základe súčasných 
právnych predpisov.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 115
Angelika Niebler

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.

vypúšťa sa
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Or. de

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistuje pevný, rozumný vedecký základ odôvodňujúci takúto metódu a jej 
uplatňovanie. Okrem toho je tento prístup v rozpore s potrebnou právnou istotou.

Pozmeňujúci návrh 116
Giles Chichester

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.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 117
András Gyürk, Alajos Mészáros

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 

vypúšťa sa
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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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 118
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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.

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 119
Jens Rohde

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 pravidelne skúmať 
zoznam dostupných moderných biopalív, 
ako je uvedený v prílohe IX, 
a zohľadňovať pri tom konsolidovaný, 
recenzovaný technický a vedecký pokrok, 
a mala by pravidelne podávať správu 
o vývoji modelov používaných na 
odhadovanie emisií vyplývajúcich zo 
zmeny využívania pôdy.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže ďalší rozvoj, konsolidácia a recenzovanie modelov používaných na výpočet emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny využívania pôdy sú potrebné, mala by Komisia podávať 
správy o technickom a vedeckom pokroku rôznych modelov.

Pozmeňujúci návrh 120
Jens Rohde

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej a 
značne znečistenej pôde ako prechodné

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej a 
značne znečistenej pôde ako opatrenie na 
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opatrenie na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Tieto ustanovenia už nie 
sú v súčasnej podobe vhodné a musia sa 
začleniť do prístupu stanoveného v tejto 
smernici, aby sa zabezpečilo, že celkové 
opatrenia na minimalizovanie emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy zostanú koherentné.

zmiernenie nepriamej zmeny využívania 
pôdy. Komisia by mala posúdiť ďalšie 
opatrenia na zmiernenie nepriamych 
zmien využívania pôdy, ako sú využívanie 
vedľajších produktov, zvyšovanie výnosov, 
efektívnosť výroby a rastlinná výroba na 
zraniteľnej, opustenej alebo nevyužívanej 
pôde, s cieľom zahrnúť ich do smerníc 
ako doplňujúce ustanovenie alebo 
zahrnúť ich výslovne do modelov 
nepriamej zmeny využívania pôdy, 
podobne ako ustanovenie uvedené 
v prílohe IV časti C bode 7 smernice
98/70/ES a v prílohe V časti C bode 7 
smernice 2009/28/ES pre biomasu 
získanú z obnovenej znehodnotenej pôdy.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 121
Catherine Trautmann

Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej a 
značne znečistenej pôde ako prechodné 
opatrenie na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Tieto ustanovenia už nie 
sú v súčasnej podobe vhodné a musia sa 
začleniť do prístupu stanoveného v tejto 
smernici, aby sa zabezpečilo, že celkové 
opatrenia na minimalizovanie emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy zostanú koherentné.

(13) Článok 19 ods. 8 smernice 
2009/28/ES a článok 7d ods. 8 smernice 
98/70/ES obsahujú ustanovenia na podporu 
výroby biopalív na veľmi poškodenej a 
značne znečistenej pôde ako prechodné 
opatrenie na zmiernenie nepriamej zmeny 
využívania pôdy. Tieto ustanovenia už nie 
sú v súčasnej podobe vhodné a musia sa 
začleniť do prístupu stanoveného v tejto 
smernici, aby sa zabezpečilo, že celkové 
opatrenia na minimalizovanie emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy zostanú koherentné. 
Využívanie tejto znehodnotenej pôdy na 
pestovanie biopalív sa však musí naďalej 
podporovať, ak nevedie k nepriamej 
zmene využívania pôdy.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 122
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Odôvodnenie 14a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(14a) V záujme splnenia cieľa týkajúceho 
sa energie z obnoviteľných zdrojov 
v odvetví dopravy pri súčasnej 
minimalizácii nepriaznivých dôsledkov 
zmeny využívania pôdy by sa mali 
podporovať obnoviteľné zdroje elektrickej 
energie, zmena spôsobu dopravy, väčšie 
využívanie verejnej dopravy a energetická 
účinnosť. V súlade s bielou knihou 
o doprave by sa preto mali členské štáty 
snažiť zabezpečiť väčšiu energetickú 
účinnosť a znížiť celkovú spotrebu 
energie v doprave, a súčasne zlepšiť 
rozšírenie elektrických vozidiel na trhu 
a využívanie elektrickej energie 
z obnoviteľných zdrojov v dopravných 
systémoch.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 123
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(17) S cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky vykonávania tejto smernice by 
mali byť Komisii udelené vykonávacie 
právomoci. Tieto právomoci by sa mali 
vykonávať v súlade s nariadením 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa 

vypúšťa sa
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ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady 
mechanizmu, na základe ktorého členské 
štáty kontrolujú vykonávanie 
vykonávacích právomocí Komisie.

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 124
Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aby sa smernica 98/70/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 mechanizmus monitorovania a 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či kritéria udržateľnosti boli vo 
vzťahu k biopalivám splnené, kritéria a 
zemepisný rozsah pre určenie veľmi 
rozmanitých trávnatých porastov, metodiku 
výpočtu emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu a podávania správ o nich, 
metodiku výpočtu emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy,
prípustnú úroveň týkajúcu sa obsahu 
kovových prísad v palivách, prípustné 
analytické metódy týkajúce sa špecifikácií 
palív a povolené výnimky vzťahujúce sa na 
tlak výparov pre benzín obsahujúci 
bioetanol.

(18) Aby sa smernica 98/70/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 mechanizmus monitorovania a 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či kritéria udržateľnosti boli vo 
vzťahu k biopalivám splnené, kritéria a 
zemepisný rozsah pre určenie veľmi 
rozmanitých trávnatých porastov, metodiku 
výpočtu emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu a podávania správ o nich, 
prípustnú úroveň týkajúcu sa obsahu 
kovových prísad v palivách, prípustné 
analytické metódy týkajúce sa špecifikácií 
palív a povolené výnimky vzťahujúce sa na 
tlak výparov pre benzín obsahujúci 
bioetanol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 125
Jens Rohde
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Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aby sa smernica 98/70/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 mechanizmus monitorovania a 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či kritéria udržateľnosti boli vo 
vzťahu k biopalivám splnené, kritéria a 
zemepisný rozsah pre určenie veľmi 
rozmanitých trávnatých porastov, metodiku 
výpočtu emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu a podávania správ o nich, 
metodiku výpočtu emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy,
prípustnú úroveň týkajúcu sa obsahu 
kovových prísad v palivách, prípustné 
analytické metódy týkajúce sa špecifikácií 
palív a povolené výnimky vzťahujúce sa na 
tlak výparov pre benzín obsahujúci 
bioetanol.

(18) Aby sa smernica 98/70/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 mechanizmus monitorovania a 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či kritéria udržateľnosti boli vo 
vzťahu k biopalivám splnené, kritéria a 
zemepisný rozsah pre určenie veľmi 
rozmanitých trávnatých porastov, metodiku 
výpočtu emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu a podávania správ o nich, 
prípustnú úroveň týkajúcu sa obsahu 
kovových prísad v palivách, prípustné 
analytické metódy týkajúce sa špecifikácií 
palív a povolené výnimky vzťahujúce sa na 
tlak výparov pre benzín obsahujúci 
bioetanol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 126
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(18) Aby sa smernica 98/70/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 mechanizmus monitorovania a 
znižovania emisií skleníkových plynov, 

(18) Aby sa smernica 98/70/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 mechanizmus monitorovania a 
znižovania emisií skleníkových plynov, 
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metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či kritéria udržateľnosti boli vo 
vzťahu k biopalivám splnené, kritéria a 
zemepisný rozsah pre určenie veľmi 
rozmanitých trávnatých porastov, metodiku 
výpočtu emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu a podávania správ o nich, 
metodiku výpočtu emisií vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy,
prípustnú úroveň týkajúcu sa obsahu 
kovových prísad v palivách, prípustné 
analytické metódy týkajúce sa špecifikácií 
palív a povolené výnimky vzťahujúce sa na 
tlak výparov pre benzín obsahujúci 
bioetanol.

metodické zásady a hodnoty potrebné na 
posúdenie, či kritéria udržateľnosti boli vo 
vzťahu k biopalivám splnené, kritéria a 
zemepisný rozsah pre určenie veľmi 
rozmanitých trávnatých porastov, metodiku 
výpočtu emisií skleníkových plynov počas 
životného cyklu a podávania správ o nich, 
prípustnú úroveň týkajúcu sa obsahu 
kovových prísad v palivách, prípustné 
analytické metódy týkajúce sa špecifikácií 
palív a povolené výnimky vzťahujúce sa na 
tlak výparov pre benzín obsahujúci 
bioetanol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 127
Giles Chichester

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) 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 moderných biopalív, 
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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 128
Jens Rohde

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) 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 moderných biopalív, 
energetický obsah pohonných látok, 
kritéria a zemepisný rozsah pre určenie 
biologicky veľmi rozmanitých trávnatých 
porastov a metodické zásady a hodnoty 
potrebné na posúdenie, či vo vzťahu k 
biopalivám a biokvapalinám boli splnené 
kritéria udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 129
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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 

(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 
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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.

surovín biopalív, ktoré sa niekoľkonásobne 
započítavajú do cieľov stanovených v 
článku 3 ods. 4, energetický obsah 
pohonných látok, pravidlá dodržiavania 
hierarchie odpadu, 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. en

Pozmeňujúci návrh 130
Bendt Bendtsen

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) 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 moderných biopalív, 
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.

Or. da
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Pozmeňujúci návrh 131
Fiona Hall

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) 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 moderných biopalív, 
ktoré sa započítavajú do čiastkového cieľa 
stanoveného 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 132
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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 

(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 energetický obsah pohonných 
látok, kritéria a zemepisný rozsah pre 
určenie biologicky veľmi rozmanitých 
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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.

trávnatých porastov a metodické zásady a 
hodnoty potrebné na posúdenie, či vo 
vzťahu k biopalivám a biokvapalinám boli 
splnené kritéria udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 133
Laurence J.A.J. Stassen

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.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 134
Giles Chichester

Návrh smernice
Odôvodnenie 20
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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 odhadnutých emisných 
faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy 
v schéme udržateľnosti, ak sú použité 
modely robustné a spoľahlivé, aby bolo 
možné presne priradiť konkrétnu hodnotu 
emisií vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy k rôznym používaných 
typom plodín.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 135
Jens Rohde

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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 136
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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.

Or. en

Odôvodnenie

Zavedenie odhadnutých emisných faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy v schéme 
udržateľnosti sa uskutočni pri nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Pozmeňujúci návrh 137
Gaston Franco

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 

(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 
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faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy 
v schéme udržateľnosti od 1. januára 2021.

faktorov nepriamej zmeny využívania pôdy 
v schéme udržateľnosti od 1. januára 2021.
Komisia by mala uskutočniť vhodnú 
analýzu zameranú na posúdenie vplyvu 
podmienok uplatňovania tejto smernice 
na odvetvia využívajúce biomasu.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 138
Fiona Hall

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. Komisia by 
taktiež mala prehodnotiť zmierňovacie 
opatrenia ako využívanie vedľajších 
produktov, zvyšovanie výnosov, 
efektívnosť výroby a rastlinná výroba na 
opustenej pôde.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 139
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
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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.

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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 140
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea, Judith A. Merkies

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 mal
zahŕňať kritériá udržateľnosti, ktoré majú 
plniť moderné biopalivá.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 141
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

Návrh smernice
Odôvodnenie 20
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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 mal
zahŕňať kritériá udržateľnosti, ktoré majú 
plniť v záujme presadzovania moderných 
biopalív.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 142
Laurence J.A.J. Stassen

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

vypúšťa sa

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 143
Herbert Reul

Návrh smernice
Odôvodnenie 21
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov a zainteresovaných subjektov, 
vrátane dotknutých odvetví priemyslu. Pri 
príprave a vypracúvaní delegovaných 
aktov by mala Komisia zabezpečiť 
súčasné, včasné a náležité postúpenie 
príslušných dokumentov Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. de

Pozmeňujúci návrh 144
Gaston Franco

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
expertov. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

(21) Je osobitne dôležité, aby Komisia 
počas svojej prípravnej činnosti 
uskutočnila pri uplatňovaní tejto smernice 
náležité konzultácie, a to aj na úrovni 
lesníckych a poľnohospodárskych
expertov. Pri príprave a vypracúvaní 
delegovaných aktov by mala Komisia 
zabezpečiť súčasné, včasné a náležité 
postúpenie príslušných dokumentov 
Európskemu parlamentu a Rade.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 145
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1. Článok 7a sa mení a dopĺňa takto: 1. Článok 7a sa mení a dopĺňa takto:

-a) v odseku 2 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„a) 6 % do 31. decembra 2020. Členské 
štáty […] v záujme tohto zníženia od 
dodávateľov požadujú, aby splnili tieto 
priebežné ciele: 2 % do 31. decembra 
2016 a 4 % do 31. decembra 2018;“

Or. en

Odôvodnenie

Keďže dobrovoľné ciele stanovené v súčasnej smernici o kvalite paliva trh v skutočnosti 
neposunuli k menej uhlíkovo náročným palivám, tento pozmeňujúci návrh navrhuje odložiť 
priebežné ciele smernice o kvalite paliva na úrovni 2 % a 4 % z rokov 2014 a 2017 na roky 
2016 a 2018, pričom sa stanú pre dodávateľov paliva povinnými.

Pozmeňujúci návrh 146
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) do odseku 2 sa za písmeno c) vkladá 
tento pododsek:
„Na účely splnenia cieľa uvedeného 
článku 7a písm. a) a b) smernice 98/70/ES 
členské štáty zabezpečujú, aby maximálny 
spoločný príspevok dodávateľov 
vychádzajúci z biopalív a biokvapalín 
vyrobených z obilnín a iných plodín 
bohatých na škrob, cukrov, olejnín 
a iných energetických plodín pestovaných 
na pôde nebol väčší než množstvo energie 
zodpovedajúce maximálnemu príspevku 
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uvedenému v článku 3 ods. 4 písm. d) 
smernice 2009/28/ES.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 147
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh smernice
Článok 1 – bod 1 – písmeno -a (nové)
2008/70/EC
Článok 7a – odsek 2 – posledný pododsek (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 148
Giles Chichester

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 149
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 150
Jens Rohde

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Indirect land-use change emissions are a side-effect of all kinds of land use change and can 
hereby also be an effect of biofuels production. It is an issue that needs to be tackled in a way 
which does not penalise the biofuels with a low emission and provides an incentive for the 
production of biofuels that offer the largest greenhouse gas savings. However, there is great 
scientific disagreement and uncertainities of the current indirect land-use change 
calculations. Further development, consolidation and peer-reviewing of the models used to 
calculate the emissions resulting from indirect land-use change are necessary and the results 
must be differentiated by crop and region. Reporting on the values would therefore be 
premature and risk making the basis for faulty and regretful decisions.

Pozmeňujúci návrh 151
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Dodávatelia palív musia každoročne do 
31. marca orgánu, ktorý určí členský štát, 
podať správu, ktorá obsahuje spôsoby 
výroby biopalív, ich objemy a emisie 
skleníkových plynov v priebehu životného 
cyklu na jednotku energie, vrátane 
odhadnutých emisí vyplývajúcich z 

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

nepriamej zmeny využívania pôdy podľa 
prílohy V. Členské štáty oznámia tieto 
údaje Komisii.

Okrem toho majú dodávatelia palív 
povinnosť podávať orgánu určenému 
členským štátom správu o pokroku 
dosiahnutom pri dosahovaní povinného 
cieľa 3 % z cieľa 10 % podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov v rámci spotreby 
energie v doprave v každom členskom 
štáte do roku 2020. Dodávatelia 
dokumentujú výrobu biopalív 
z východiskových surovín uvedených 
v časti A prílohy IX a obnoviteľných 
kvapalných a plynných palív 
nebiologického pôvodu. Členské štáty 
podávajú o týchto údajoch správu 
Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 152
Catherine Trautmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Dodávatelia palív musia každoročne do 31. 
marca orgánu, ktorý určí členský štát, 
podať spôsobom, ktorý sa musí určiť tak, 
aby nevznikla žiadna administratívna 
záťaž, správu, ktorá obsahuje spôsoby 
výroby biopalív, ich objemy a emisie 
skleníkových plynov v priebehu životného 
cyklu na jednotku energie, vrátane 
odhadnutých emisí vyplývajúcich z 
nepriamej zmeny využívania pôdy podľa 
prílohy V. Členské štáty oznámia tieto 
údaje Komisii.

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 153
Bendt Bendtsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. da

Pozmeňujúci návrh 154
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 155
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Bez ohľadu na to, či sa suroviny 
vypestovali na území Spoločenstva alebo 
mimo neho, sa energia z biopalív 
zohľadňuje na účely článku 7a, len ak 
spĺňajú kritériá trvalej udržateľnosti 
uvedené v odsekoch 2 až 6c tohto článku.
Biopalivá vyrobené z obilnín a iných 
plodín bohatých na škrob, cukrov 
a olejnín, ako aj z nepotravinového 
celulózového alebo lignocelulózového 
materiálu okrem odpadu a zvyškov, 
zohľadňované na účely článku 7a 
nepresiahnu množstvo energie uvedené 
v článku 3 ods. 1 podods. 2 smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2009/28/ES o podpore využívania energie 
z obnoviteľných zdrojov energie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 156
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 1 sa vypúšťa druhý 
pododsek.

Or. en
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Odôvodnenie

Koherentná regulácia udržateľnosti si vyžaduje, aby moderné biopalivá nutne podliehali 
rovnakým kritériám udržateľnosti ako konvenčné biopalivá. Dôveryhodnosť systémov 
kontroly udržateľnosti totiž musí byť prísna a musí sa uplatňovať na všetky biopalivá. 
Dôsledkom návrhu Komisie by bolo, že biopalivá vyrábané z neudržateľných surovín by sa 
osobitne podporovali. Výnimky z požiadaviek na udržateľnosť pre niektoré odpady a zvyškové 
látky by viedli k tomu, že bionafta z odpadu z palmového oleja by sa dotovala aj vtedy, ak bol 
palmový olej vyrobený v oblastiach dažďového pralesa, ktoré boli nelegálne vyrúbané. To isté 
platí pre použité jedlé oleje vyrobené trvalo neudržateľným spôsobom. V týchto prípadoch by 
neexistovala ochrana oblastí s výraznou biologickou rozmanitosťou, dažďových pralesov, 
mokradí a rašelinísk.

Pozmeňujúci návrh 157
António Fernando Correia de Campos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

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

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

Okrem toho sa úspora emisií skleníkových 
plynov vyplývajúca z využívania biopalív 
uvedených v časti A prílohy V počíta 
v súlade s článkom 7d ods. 1 len pre 
množstvo zodpovedajúce až 5 % celkového 
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množstva energie v palivovom koši. Nad 
5 % sa úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z používania týchto biopalív 
považuje za rovnú priemerným emisiám 
skleníkových plynov z fosílnych palív za 
životný cyklus.
V prípade biopalív vyrobených 
z východiskových surovín uvedených 
v časti A prílohy IX smernice 2009/28/ES 
sa úspora emisií skleníkových plynov 
počíta v súlade s článkom 7d ods. 1 a jej 
príspevok k výpočtu priemernej intenzity 
emisií skleníkových plynov palivového 
koša sa násobí štyrmi.
V prípade biopalív vyrobených 
z východiskových surovín uvedených 
v časti B prílohy IX sa úspora emisií 
skleníkových plynov počíta v súlade 
s článkom 7d ods. 1 a jej príspevok 
k výpočtu priemernej intenzity emisií 
skleníkových plynov palivového koša sa 
násobí dvomi.
V prípade obnoviteľných kvapalných 
a plynných palív nebiologického pôvodu 
sa úspora emisií skleníkových plynov 
počíta v súlade s článkom 7d ods. 1 a jej 
príspevok k výpočtu priemernej intenzity 
emisií skleníkových plynov palivového 
koša sa násobí štyrmi.

Or. en

Odôvodnenie

Ustanovenia smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a smernice o kvalite paliva – vrátane 
akejkoľvek politickej reakcie na nepriamu zmenu využívania pôdy – by mali byť konzistentné 
a v súlade. Preto sa výhoda nižších emisií skleníkových plynov tzv. konvenčných biopalív pri 
plnení cieľa zníženia o 6 % zohľadňuje len do 5 % ich kvóty v palivovom koši, a výhoda 
z biopalív druhej generácie sa násobí štyrmi a dvomi.

Pozmeňujúci návrh 158
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 2 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 7b – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Súhrn priamych a nepriamych emisií 
skleníkových plynov vyplývajúcich z 
využívania biopalív a biokvapalín, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1, 
musí byť aspoň 60 % a nesmie presiahnuť 
42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Odôvodnenie

Prahové hodnoty úspor emisií vyjadrené relatívne (v %) ako navrhuje Komisia neposkytujú 
investorom dostatočné záruky, keďže základ sa môže časom meniť. Naproti tomu pri určení 
absolútnej maximálnej hodnoty emisií – ako to navrhuje tento pozmeňujúci návrh – je väčšia 
istota, pokiaľ ide o typ investícií, na ktoré sa priemysel môže chcieť zamerať. Tu použitá 
hodnota 42 gCO2eq/MJ zodpovedá 50 % úspor emisií so súčasným základom.

Pozmeňujúci návrh 159
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 160
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 161
Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 162
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1, 
musí byť aspoň 60 % v prípade biopalív 
vyrábaných zariadeniami, ktoré začali 
prevádzku po 1. júli 2018. Zariadenie je ‚v 
prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 163
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 164
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
1. júla 2014 alebo skôr, na účely uvedené v 
odseku 1 nesmie súhrn priamych 
a nepriamych emisií skleníkových plynov 
vyplývajúcich z používania biopalív 
a biokvapalín presiahnuť 54 gCO2eq/MJ 
do 31. decembra 2016 a 42 gCO2eq/MJ od 
1. januára 2017. Zariadenie je 
v prevádzke, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív alebo biokvapalín.

Or. en

Odôvodnenie

Pri určení absolútnej maximálnej hodnoty emisií – ako to navrhuje tento pozmeňujúci návrh –
je väčšia istota, pokiaľ ide o typ investícií, na ktoré sa priemysel môže chcieť zamerať. Tu 
použité hodnoty 54 a 42 gCO2eq/MJ zodpovedá zhruba 35 % a 50 % úspor emisií. Nie je 
dôvod posúvať požiadavku na 50 % v roku 2017 o rok, ako to navrhuje Komisia. 

Pozmeňujúci návrh 165
Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
1. júla 2014 alebo skôr, na účely uvedené v 
odseku 1 musia biopalivá do 31. decembra 

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
31. decembra 2013 alebo skôr, na účely 
uvedené v odseku 1 musia biopalivá do 31. 
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2017 dosahovať úsporu emisií 
skleníkových plynov najmenej 35 % a od 
1. januára 2018 najmenej 50 %.

decembra 2017 dosahovať úsporu emisií 
skleníkových plynov najmenej 45 % a od 
1. januára 2018 najmenej 60 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 166
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 167
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 168
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek 4a:
„4a. Biopalivá a biokvapaliny z krajín 
alebo regiónov, v ktorých emisie 
vyplývajúce zo zmien využívania pôdy 
dosahujú viac než 35 % emisií z fosílnych 
palív (30g CO2eq/MJ) vypočítaných pre 
celú krajinu alebo región v súlade 
s bodom 7 časti C prílohy IV, sa na účely 
uvedené v odseku 1 nezohľadňujú.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 169
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) vkladá sa tento odsek 5a:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny 
zohľadňované na účely uvedené v odseku 
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1 nesmú byť vyrobené z odpadu 
s výnimkou prípadu, ak je nezávislým 
spôsobom overené, že to zodpovedá 
hierarchii odpadu, teda predchádzaniu 
vzniku, príprave na opätovné použitie 
a recyklácii pred zhodnotením na 
energetické účely, ako sa uvádza 
v smernici 2008/98/ES.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 170
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek 5a:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny 
zohľadňované na účely uvedené v odseku 
1 písm. a), b) a c) nesmú byť vyrobené zo 
surovín získaných z odpadu s výnimkou 
prípadu, ak je nezávislým spôsobom 
overené a osvedčené, že to zodpovedá 
hierarchii odpadu podľa článku 4 
smernice 2008/98/ES, teda predchádzaniu 
vzniku, príprave na opätovné použitie 
a recyklácii pred zhodnotením na 
energetické účely.
Na tento účel je Komisia splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25 písm. b), ktorými určí spôsob 
nezávislého overovania a osvedčovania. 
Tento spôsob sa určí do [1. januára 
2016].“

Or. en

Odôvodnenie

Odpad by mal podliehať hierarchii odpadu uvedenej v článku 4 rámcovej smernice o odpade 
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– predchádzanie vzniku, príprava na opätovné použitie a recyklácia pred možnosťou 
zhodnotenia odpadu na energetické účely – a nezávislému overovaniu a osvedčovaniu 
dodržiavania tejto hierarchie, aby sa zabránilo podvodom.

Pozmeňujúci návrh 171
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek 5a:
„5a. Suroviny používané na výrobu 
biopalív a biokvapalín by sa nemali 
zohľadňovať na účely uvedené v článku 
7a ods. 2 písm. a), b) a c), ak sa v roku 
výroby suroviny využitie pôdy, na ktorú sa 
vzťahujú odseky 4 a 5, výrazne zmenilo.“

Or. en

Odôvodnenie

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measure will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
7c paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
is permissible under WTO regulations.

Pozmeňujúci návrh 172
Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek 5a:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny 
zohľadňované na účely uvedené v odseku 
1 musia byť vyrobené zo surovín 
vyprodukovaných prostredníctvom 
udržateľných pôdohospodárskych
postupov zachovávajúcich alebo 
zvyšujúcich zásoby uhlíka 
v ekosystémoch, chrániacich biodiverzitu, 
úrodnosť pôdy a obsah organických látok 
v pôde, brániacich erózii pôdy, 
presadzujúcich ochranu vodných zdrojov 
a s minimálnym vplyvom na dostupnosť 
a kvalitu vody a nutričnú a minerálnu 
rovnováhu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 173
Ivo Belet

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v odseku 7  sa prvá veta druhého 
pododseku mení takto: 
„Komisia každé dva roky predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o vplyve zvýšeného dopytu po 
biopalivách na trvalú sociálnu 
udržateľnosť v Spoločenstve a tretích 
krajinách, o príspevku výroby biopalív 
k zníženiu nedostatku rastlinných 
bielkovín v EÚ a o vplyve politiky 
Spoločenstva v oblasti biopalív na 
dostupnosť potravín za prijateľné ceny, 
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najmä pre ľudí žijúcich v rozvojových 
krajinách, a o ďalších všeobecných 
otázkach týkajúcich sa rozvoja.“

Or. nl

Pozmeňujúci návrh 174
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Prispôsobenie metódy výpočtu, aby zohľadňovala odhady nepriamej zmeny využitia pôdy 
v súlade s novo navrhnutou prílohou V smernice o kvalite paliva.

Pozmeňujúci návrh 175
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 176
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 177
Giles Chichester

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

6. Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 

vypúšťa sa



AM\933726SK.doc 99/176 PE510.481v01-00

SK

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 178
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa
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lignocelulózového materiálu.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 179
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 180
Gaston Franco

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

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

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a týkajúce 
sa prispôsobenia prílohy V technickému a 
vedeckému pokroku vrátane preskúmania 
navrhovaných hodnôt nepriamej zmeny 
využívania pôdy v prípade skupín plodín; 
zavedenia nových hodnôt na ďalších 
úrovniach rozdelenia; začlenenia 
doplňujúcich hodnôt, ak na trh budú 
prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív, preskúmania kategórií, v 
ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu, pričom musia podporovať 
výskum a vývoj inovatívnych technológií 
v členských štátoch a zohľadňovať 
potrebné zlepšenie bezpečnosti dodávok 
motorovej nafty.

Or. fr

Odôvodnenie

Delegované akty možno odôvodniť prispôsobovaním prílohy V technickému a vedeckému 
pokroku. Aby sa však nevytvárala neistota odrádzajúca od investovania, bolo by vhodné 
zdôrazniť, že cieľom plánovaných opatrení bude každopádne podpora výskumu a vývoja 
v členských štátoch a uspokojovanie potrieb trhu.

Pozmeňujúci návrh 181
António Fernando Correia de Campos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 10a 

Komisia podá do 31. decembra 2014 
a potom každé dva roky správu 
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týkajúce sa prispôsobenia prílohy V 
technickému a vedeckému pokroku 
vrátane preskúmania navrhovaných 
hodnôt nepriamej zmeny využívania pôdy 
v prípade skupín plodín; zavedenia nových 
hodnôt na ďalších úrovniach rozdelenia; 
začlenenia doplňujúcich hodnôt, ak na trh 
budú prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív, preskúmania kategórií, 
v ktorých sú biopalivám pridelené nulové 
emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny 
využívania pôdy; a spracovania faktorov 
východiskových surovín z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu.

o technickom a vedeckom pokroku 
v oblasti posudzovania hodnôt nepriamej 
zmeny využívania pôdy v prípade skupín 
plodín. K správe v prípade potreby priloží 
návrh na prispôsobenie prílohy VIII 
najlepším dostupným vedeckým dôkazom, 
na revíziu navrhovaných hodnôt nepriamej 
zmeny využívania pôdy v prípade skupín 
plodín; na zavedenie nových hodnôt na 
ďalších úrovniach rozdelenia (t. j. na 
úrovni východiskovej suroviny); na 
začlenenie doplňujúcich hodnôt, ak na trh 
budú prípadne uvedené nové východiskové 
suroviny biopalív; a na spracovanie 
faktorov východiskových surovín z 
nepotravinového celulózového a 
lignocelulózového materiálu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 182
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 1 sa písmeno a) nahrádza 
takto:
„a) v prípade, že je určená hodnota úspor 
emisií skleníkových plynov v rámci 
výrobného reťazca [...] stanovená v časti 
A alebo B prílohy V a hodnota [...] pre 
tieto biopalivá alebo biokvapaliny 
vypočítaná v súlade s bodom 7 časti C 
prílohy V a časťou A prílohy V je rovná 
alebo menšia ako nula, použije sa určená 
hodnota, alebo“

Or. en
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Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje, aby sa pri určovaní plnenia kritérií úspor emisií 
skleníkových plynov uvedených v smernici 98/70/ES zohľadňovali emisie skleníkových plynov 
z nepriamej zmeny využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 183
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 184
Andrzej Grzyb

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 185
António Fernando Correia de Campos

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia taktiež, ak je to vhodné, predloží 
návrh na prispôsobenie prílohy IV 
najlepším dostupným vedeckým dôkazom, 
a to aj pomocou pridania hodnôt pre ďalšie 
výrobné postupy pre biopalivá v prípade 
rovnakých alebo iných surovín a zmeny 
metodiky stanovenej v časti C.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 186
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 187
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

7. Vkladá sa tento článok 10a: vypúšťa sa
„Článok 10a
Výkon delegovania právomocí
1. Právomoc prijímať delegované akty 
udelená Komisii podlieha podmienkam 
stanoveným v tomto článku.
2. Delegovanie právomoci uvedenej v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7 , 
článku 8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 platí 
na neurčité obdobie odo dňa 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice.
3. Delegovanie právomocí uvedených v 
článku 7a ods. 5, článku 7b ods. 3 druhom 
pododseku, článku 7d ods. 5, 6 a 7, článku 
8a ods. 3 a článku 10 ods. 1 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek zrušiť. Rozhodnutím o 
zrušení sa ukončuje delegovanie 
právomoci uvedenej v danom rozhodnutí. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení v 
Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
neskorším dňom, ktorý je v ňom určený. 
Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.
4. Komisia hneď po prijatí delegovaného 



PE510.481v01-00 106/176 AM\933726SK.doc

SK

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 188
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 189
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner
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Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a (nový) – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 190
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o 2 mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 191
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 1 – bod 8
Smernica 98/70/ES
Článok 11 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

8. Článok 11 ods. 4 sa vypúšťa. vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 192
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 193
Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 2 sa vkladá písmeno oa)
„oa) „moderné biopalivo“ je biologický 
materiál, v prípade ktorého sú relevantné 
alternatívne použitia spojené s výraznými 
emisiami metánu alebo oxidov dusíka bez 
výroby použiteľnej energie v súlade 
s vymedzením v prílohe IX; Komisia je 
splnomocnená prijímať delegované akty v 
súlade s článkom 25b týkajúce sa 
prispôsobenia tohto vymedzenia 
vedeckému a technickému pokroku.“

Or. sv

Odôvodnenie

Zámerom je motivovať trh k tomu, aby presadzoval moderné biopalivá.

Pozmeňujúci návrh 194
Maria Da Graça Carvalho
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 1 – bod 1 (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – písmeno oa (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

„oa) „moderné biopalivové technológie“ 
sú biopalivá typicky vyrábané 
z nepotravinových a nekŕmnych
východiskových surovín ako odpad 
a zvyšky (t. j. slama, komunálny odpad), 
nepotravinových plodín (t. j. traviny, 
rastliny rodu Miscanthus) a rias; väčšina 
technológií je v pilotnom rozsahu alebo 
v procese technologického vývoja.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 195
Giles Chichester

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 196
Claude Turmes
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v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Or. en

Odôvodnenie

Malo by byť na členských štátoch, aby rozhodli, v ktorom odvetví hospodárstva chcú 
zasiahnuť, aby dosiahli celkový cieľ stanovený smernicou o obnoviteľných zdrojoch energie.

Pozmeňujúci návrh 197
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 1 sa dopĺňa tento druhý 
pododsek:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 198
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Odôvodnenie

Biopalivá majú pákový efekt na inovácie v oblastiach biotechnológií a rastlinnej chémie. 
Preto je vhodné podporovať výskum a vývoj vo všetkých oblastiach s veľkým potenciálom, a to 
aj v odvetví kvasenia.

Pozmeňujúci návrh 199
Sabine Wils

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



AM\933726SK.doc 113/176 PE510.481v01-00

SK

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 200
Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Na účel zhody s cieľom uvedeným v 
prvom pododseku nesmie byť maximálny 
spoločný podiel biopalív a biokvapalín 
vyrábaných z olejnín väčší než 4 % 
z určených 10 %, ako sú stanovené v 
článku 3 ods. 4 písm. d).

Or. sv

Odôvodnenie

Ak sa bude strop týkať menšieho počtu plodín, tým pádom sa zníži.

Pozmeňujúci návrh 201
Britta Thomsen, Josefa Andrés Barea
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno b
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 202
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Aby bolo obmedzenie biopalív vyrábaných z potravinových plodín a špeciálnych 
energetických plodín účinné, malo by sa počítať do cieľov smernice 2009/28/ES aj smernice 



AM\933726SK.doc 115/176 PE510.481v01-00

SK

98/70/ES. Toto obmedzenie by malo zaistiť, aby ciele a dotácie EÚ už nemotivovali k žiadnym 
ďalším negatívnym dôsledkom spôsobeným konfliktom medzi palivami a potravinami.

Pozmeňujúci návrh 203
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v odseku 1 sa dopĺňa tento tretí 
pododsek:
„Najneskôr 31. decembra 2014 Komisia 
určí prostredníctvom delegovaných aktov 
pravidlá udeľovania výnimiek 
z ustanovení článku 3 ods. 4 písm. d) pre 
tie biopalivá vyrobené z konkrétnych 
obilnín a iných škrobových plodín, cukrov 
a olejnín, v ktorých výrobnom procese sa 
uplatňujú dostatočné opatrenia 
zmierňujúce nepriamu zmenu využívania 
pôdy na kompenzovanie ich faktorov 
nepriamej zmeny využívania pôdy. Tieto 
zmierňovacie opatrenia môžu zahŕňať 
využívanie vedľajších produktov 
a efektívnosti výroby, ak spĺňajú kritériá 
uvedené v článku 17 ods. 2 tejto 
smernice.“

Or. en

Odôvodnenie

Biopalivá prvej generácie vyrobené z potravinových plodín môžu zmierňovať svoje emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy a spĺňať prahové hodnoty emisií skleníkových 
plynov uvedené v smernici 2009/28/ES prostredníctvom zmierňovacích opatrení ako 
využívanie vedľajších produktov. Pravidlá udeľovania výnimiek pre takéto udržateľné 
biopalivá by mala určiť Komisia.

Pozmeňujúci návrh 204
Kent Johansson
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) v odseku 1 sa dopĺňa tento tretí 
pododsek:
„Najneskôr 31. decembra 2014 Komisia 
určí prostredníctvom delegovaných aktov 
pravidlá udeľovania výnimiek 
z ustanovení článku 3 ods. 4 písm. d) pre 
tie biopalivá vyrobené z obilnín a iných 
škrobových plodín, cukrov a olejnín, ktoré 
uplatňujú opatrenia zmierňujúce 
nepriamu zmenu využívania pôdy 
využívanie vedľajších produktov, vyššie 
výnosov, efektívnosť výroby a pestovanie 
plodín na opustenej pôde, ak spĺňajú 
kritériá uvedené v článku 17 ods. 2 tejto 
smernice.“

Or. en

Odôvodnenie

Biopalivá prvej generácie vyrobené z potravinových plodín môžu zmierňovať svoje emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy a spĺňať prahové hodnoty emisií skleníkových 
plynov uvedené v smernici 2009/28/ES prostredníctvom zmierňovacích opatrení ako 
využívanie vedľajších produktov. Pravidlá udeľovania výnimiek pre takéto udržateľné 
biopalivá by mala určiť Komisia.

Pozmeňujúci návrh 205
Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. sv

Odôvodnenie

Aby sme trh motivovali k prechodu na moderné biopalivá, mali by sme určiť pevný cieľ 
v záujme presadenia udržateľnej stratégie v oblasti biopalív v Európe.

Pozmeňujúci návrh 206
Bendt Bendtsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) za prvý pododsek sa vkladajú tieto 
pododseky:
„V roku 2020 bude najmenej 3 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
predstavovať energia z moderných 
biopalív. 
„V roku 2025 bude najmenej 5 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
predstavovať energia z moderných 
biopalív.“

Or. da

Odôvodnenie

Mení pozmeňovací návrh spravodajcu, pána Vidal-Quadrasa, a vkladá za prvý pododsek 
článku 2 ods. 2 písm. c) návrhu Komisie nový bod –i). 

Pozmeňujúci návrh 207
Jens Rohde
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod -i (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 208
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) za prvý pododsek sa vkladá nový 
pododsek:
„Každý členský štát zabezpečí, aby podiel 
elektrickej energie z obnoviteľných 
zdrojov energie používanej vo všetkých 
formách dopravy predstavoval v roku 
2020 aspoň 2 % konečnej energetickej 
spotreby v doprave v danom členskom 
štáte.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 209
Maria Da Graça Carvalho

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) za prvý pododsek sa vkladá tento 
pododsek: 
„Príspevok moderných biopalív musí byť 
v roku 2020 aspoň 2 % konečnej 
energetickej spotreby v doprave.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 210
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-i) písmeno a) sa nahrádza takto:
„a) menovateľ sa rovná 80 % celkového 
množstva energie spotrebovanej v doprave 
v roku 2010 na účely prvého pododseku, 
pričom sa zohľadňuje len automobilový 
benzín, motorová nafta, biopalivá 
spotrebované v cestnej a železničnej 
doprave a elektrina;“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 211
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

i) v písmene b) sa dopĺňa tento text: i) v písmene b) sa dopĺňa tento text: 

„Táto zarážka sa nedotkne článku 17 ods. 1 
písm. a) a článku 3 ods. 4 písm. d);“

„zohľadňuje sa aj množstvo energie 
zodpovedajúce energetickej účinnosti 
a opatreniam v oblasti úspor energie 
prijatým členskými štátmi; táto zarážka sa 
nedotkne článku 17 ods. 1 písm. a) a 
článku 3 ods. 4 písm. d);“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 212
Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod 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. en

Pozmeňujúci návrh 213
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) písmeno c) sa nahrádza takto:
„c) pri výpočte príspevku elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie 
a spotrebovanej vo všetkých typoch 
vozidiel na elektrický pohon na účely 
písmen a) a b) sa členské štáty môžu 
rozhodnúť použiť buď priemerný podiel 
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
v Spoločenstve, alebo podiel elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie v ich 
vlastnej krajine vo výške nameranej dva 
roky pred daným rokom; pri výpočte 
množstva elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie spotrebovanej všetkými 
typmi vozidiel na elektrický pohon sa 
okrem toho táto spotreba považuje za 5-
násobok energetického obsahu vstupu 
elektriny z obnoviteľných zdrojov 
energie.“

Or. en

Odôvodnenie

Používanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov vo vozidlách na elektrický pohon vo 
všetkých spôsoboch dopravy môže prispieť k udržateľnejšiemu odvetviu dopravy. Vozidlá na 
elektrický pohon by mohli ponúkať riešenia výziev v odvetví dopravy, keďže sú výrazne 
energeticky účinnejšie než vozidlá so spaľovacími motormi. Súčasne zohrávajú vozidlá na 
elektrický pohon významnú úlohu v iných odvetviach obnoviteľnej energetiky ako potenciál 
skladovania elektrickej energie.

Pozmeňujúci návrh 214
Britta Thomsen

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod ia (nový)
2009/28/EC
Článok 3 – odsek 4 – písmeno c
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ia) písmeno c) sa nahrádza takto:
„c) pri výpočte príspevku elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie 
a [...] spotrebovanej cestnými vozidlami 
na elektrický pohon sa [...] táto spotreba 
považuje za 5-násobok energetického 
obsahu vstupu elektriny z obnoviteľných 
zdrojov energie.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 215
Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod 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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 216
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 217
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli 

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

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

Or. de

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 218
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
obilnín a iných plodín bohatých na škrob, 
cukrov a olejnín v roku 2020 väčší než 5 % 
(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave. 
Podiel energie z biopalív vyrobených 
z obilnín a iných škrobových plodín 
a cukrov musí byť v roku 2020 aspoň 8 % 
konečnej spotreby energie 
v automobilovom benzíne. 

Or. en

Odôvodnenie

The emerging science confirms that ethanol makes a strong contribution to the 
decarbonisation of road transport. A 5% ceiling on conventional biofuels, as proposed by the 
Commission, is not a sufficient safeguard for investments undertaken in European bioethanol, 
since all of the ceiling can be incorporated into biodiesel. To avoid factory closures, there 
needs to be a separate target for petrol. Existing EU bioethanol capacity is equal to at least 
6% of the expected petrol market by 2020 (according to the European Commission (DG JRC) 
and the European auto and oil industries). Imports (on average 20-25% of the market) need 
to be added to this 6%. By allowing a consumption of conventional biofuel from sugars and 
starch crops of maximum 8% in petrol and targeting at least 10% renewable energy in petrol, 
a market is created for the commercialisation of new production technology that converts 
lignocellulose into bioethanol.

Pozmeňujúci návrh 219
Sabine Wils
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod ii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno d

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte ii) dopĺňa sa toto písmeno 
d):biopalív v čitateli nesmie byť podiel 
energie z biopalív vyrábaných z obilnín a 
iných plodín bohatých na škrob, cukrov 
a olejnín, ako aj z nepotravinového 
celulózového a lignocelulózového 
materiálu okrem odpadu a zvyškov v roku 
2020 väčší než 4 % (odhadovaný podiel na 
konci roku 2011) konečnej spotreby 
energie v doprave. 

Or. en

Pozmeňujúci návrh 220
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných 
z rastlinného oleja a z etanolu 
pochádzajúceho z cukru, z obilnín a iných 
plodín bohatých na škrob v roku 2020 
väčší než 5 % (odhadovaný podiel na konci 
roku 2011) konečnej spotreby energie v 
doprave.

Or. fr

Odôvodnenie

Preto je vhodné podporovať výskum a vývoj vo všetkých odvetviach s veľkým potenciálom, 
a to buď systémom energetického obsahu, alebo určením čiastkových cieľov v oblasti 
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začleňovania, ktoré by investorom poskytli viditeľnosť a aktivitu, a to podľa vyspelosti 
odvetví.

Pozmeňujúci návrh 221
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Aby sa prekonala konkurencia medzi potravinami a palivami spôsobená politikami v oblasti 
biopalív a zmenšil vplyv na využívanie pôdy a vody, mal by sa 5 % limit pre konvenčné 
biopalivá uplatňovať nielen na potravinové plodiny, ale mal by zahŕňať aj špeciálne 
energetické plodiny (alebo nepotravinové plodiny). V záujme skutočného obmedzenia 
spotreby biopalív a biokvapalín vyrábaných na pôde by sa na ich výrobu presahujúcu stropy 
uvedené v návrhu nemali poskytovať žiadne dotácie ani žiadna finančná podpora.

Pozmeňujúci návrh 222
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ čo pôvodný návrh Komisie sa nesnaží určiť strop pre prvú generáciu biopalív pred 
rokom 2020 a nedáva správny signál investorom, zámerom tohto pozmeňujúceho návrhu je 
naopak podpora inovácie signalizáciou toho, že biopalivá založené na potravinách musia 
postupne nahradiť iné dopravné opatrenia a palivá. Využívanie biopalív založených na 
potravinách by sa preto malo postupne znížiť z dnešného (údaje za rok 2010) podielu na 
úrovni 4,7 % v odvetví dopravy na 3 % v roku 2020.

Pozmeňujúci návrh 223
Kent Johansson

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
olejnín v roku 2020 väčší než 3 % 
(odhadovaný podiel na konci roku 2011) 
konečnej spotreby energie v doprave.

Or. en

Odôvodnenie

As recognised by the impact assessment accompanying the ILUC-proposals, it is difficult to 
estimate the exact size of the emissions resulting from indirect land use change. However, one 
conclusion seems more stable than the others: there is an obvious difference between 
bioethanol and biodiesel when it comes to ILUC-emissions. ILUC-emissions and direct 
emissions from biodiesel are generally higher than for bioethanol which means that the use of 
bioethanol reduces emissions from the transport sector significantly compared to biodiesel. 
This difference should be reflected in the in the current revision of the directives.
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Pozmeňujúci návrh 224
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 225
Britta Thomsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Energia z biopalív a biokvapalín nesmie 
presiahnuť príspevky uvedené v tomto 
článku.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 226
Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

d) pri výpočte biopalív v čitateli nesmie 
byť podiel energie z biopalív vyrábaných z 
olejnín v roku 2020 väčší než 4 %
konečnej spotreby energie v doprave. 

Or. sv

Odôvodnenie

Tu dávame z limitu 5 % výnimku etanolu.

Pozmeňujúci návrh 227
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iia) dopĺňa sa toto písmeno da):
„da) Podiel energie z biopalív vyrobených 
z východiskových surovín uvedených 
v prílohe IX musí byť v roku 2020 aspoň 
2,5 % konečnej spotreby energie 
v doprave a podiel energie z biopalív 
vyrobených z plodín nesmie byť v roku 
2020 vyšší než 7,5 % konečnej spotreby 
energie v nafte aj benzíne.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 228
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 229
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vkladá sa odsek 4a:
„4a. Na dosiahnutie cieľa uvedeného 
v odseku 4 tohto článku musí každý 
členský štát znížiť spotrebu energie 
v porovnaní s cestnou dopravou v roku 
2008 o aspoň 15 %.
Každý členský štát zverejní a Komisii 
oznámi, a to do roka od prijatia [rok po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice], 
dokument s prognózou, v ktorom uvedie, 
ktoré opatrenia a kroky sa majú prijať na 
dosiahnutie súladu s týmto odsekom.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 230
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vkladá sa tento odsek 4a:
„4a. Do [jeden rok po nadobudnutí 
účinnosti tejto smernice] Komisia 
odporučí ďalšie opatrenia, ktoré môžu 
členské štáty prijať na presadzovanie a 
podporu energetickej účinnosti a úspor 
energie v doprave. Odporúčania zahŕňajú 
odhady množstva energie, ktoré možno
usporiť zavedením každého z týchto 
opatrení. Množstvo energie zodpovedajúce 
opatreniam zavedeným členským štátom 
sa zohľadňuje na účely výpočtu 
uvedeného v písmene b).“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 231
Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vkladá sa tento odsek 4a:
„4a. Členské štáty môžu svoj podiel 
energie z biopalív vyrobených z obilnín 
a iných plodín bohatých na škrob, cukrov, 
olejnín a iných energetických plodín 
pestovaných na pôde úplne alebo 
čiastočne uspokojiť zvýšením množstva 
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nebiomasovej obnoviteľnej veternej, 
slnečnej, geotermálnej alebo prílivovej 
energie, ak presahuje plány, ktoré 
obsahujú ich vnútroštátne akčné plány 
v oblasti obnoviteľných zdrojov energie 
oznámené podľa článku 4 ods. 2.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 232
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2a. V článku 4 ods. 3 sa za písmeno b) 
vkladá tento odsek:
„Každý členský štát zverejní a Komisii 
oznámi do [jedného roka od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
dokument s prognózou, v ktorom uvedie, 
aké ďalšie opatrenia plánuje prijať 
v súlade s článkom 3 ods. 5.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 233
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2b. V článku 4 ods. 3 sa za písmeno b) 
vkladá tento odsek:
„Každý členský štát zverejní a Komisii 
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oznámi do [jedného roka od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
dokument s prognózou, v ktorom uvedie, 
aké kroky plánuje uskutočniť na splnenie 
cieľov uvedených v poslednom pododseku 
článku 3 ods. 4.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 234
Krišjānis Kariņš

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) Pridáva sa toto nové písmeno e): vypúšťa sa
„e) Za podiel, ktorý tvoria:

i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.
Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až 
iii).
Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu 
implementáciu pravidiel započítavania 
ustanovených v tejto smernici. Komisia je 
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splnomocnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 25b týkajúce sa 
zoznamu stanoveného v prílohe IX.“

Or. lv

Pozmeňujúci návrh 235
Bendt Bendtsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) Pridáva sa toto nové písmeno e): vypúšťa sa
„e) Za podiel, ktorý tvoria:

i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.
Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až 
iii).
Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu 
implementáciu pravidiel započítavania 
ustanovených v tejto smernici. Komisia je 
splnomocnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 25b týkajúce sa 
zoznamu stanoveného v prílohe IX.“



AM\933726SK.doc 135/176 PE510.481v01-00

SK

Or. da

Pozmeňujúci návrh 236
Angelika Niebler

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii

Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – Odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ii) Pridáva sa toto nové písmeno e): vypúšťa sa
„e) Za podiel, ktorý tvoria:

i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.
Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až 
iii).
Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu 
implementáciu pravidiel započítavania 
ustanovených v tejto smernici. Komisia je 
splnomocnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 25b týkajúce sa 
zoznamu stanoveného v prílohe IX.“

Or. de
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Odôvodnenie

Viacnásobné počítanie je štatisticky zložité, pretože vytvára „virtuálne“ biopalivá a tak 
spochybňuje klimatické ciele stratégie EÚ 2020. Návrh Komisie zavádza verejnosť 
o skutočnom prispení moderných biopalív, ktoré je len ¼ zdanlivého množstva. Viacnásobné 
počítanie by preto viedlo k vyššej miere využívania fosílnych palív v odvetví dopravy EÚ.

Pozmeňujúci návrh 237
Britta Thomsen, Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) Za podiel, ktorý tvoria: e) Biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX 
musia mať do roku 2020 príspevok 3 % 
k cieľu podielu energie z obnoviteľných 
zdrojov na spotrebe energie v doprave 
v každom členskom štáte vo výške 10 %.

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

V roku 2016 členské štáty zdokumentujú, 
že 0,5 % z cieľa podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov na spotrebe 
energie v doprave v každom členskom 
štáte vo výške 10 % tvoria biopalivá 
vyrobené z východiskových surovín 
uvedených v časti A prílohy IX 
a obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu.

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

Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované tak, 
aby patrili do rozsahu pôsobnosti časti 
A prílohy IX.

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

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 
pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Komisia je splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX.
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Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až 
iii).
Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 
pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Komisia je splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 238
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) Za podiel, ktorý tvoria: e) Od roku 2018 sa za podiel, ktorý tvoria 
biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v prílohe IX, ktoré 
preukázateľne spĺňajú kritériá 
udržateľnosti uvedené v odôvodnení 7, 
považuje dvojnásobok alebo štvornásobok 
ich energetického obsahu. Vopred 
uskutočnené vedecké posúdenie ich 
skutočnej udržateľnosti bude súčasťou 
správy vydanej Európskou komisiou do 
konca roku 2017 podľa článku 3 tohto
návrhu.

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

Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií 
uvedených v prílohe IX.

ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
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obsahu;
iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.
Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až iii).
Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu 
implementáciu pravidiel započítavania 
ustanovených v tejto smernici. Komisia je 
splnomocnená prijať delegované akty v 
súlade s článkom 25b týkajúce sa 
zoznamu stanoveného v prílohe IX.

Or. en

Odôvodnenie

Pri viacnásobnom počítaní moderných biopalív bez akéhokoľvek vopred uskutočneného 
posúdenia ich výhod hrozí podpora trhu, ktorého udržateľnosť je ešte stále neistá. Preto sa 
EK žiada, aby do konca roku 2017 uskutočnila osobitnú analýzu a posúdenie výhod 
moderných biopalív s cieľom podporovať len tie moderné biopalivá, ktoré zabezpečujú 
environmentálnu a sociálnu udržateľnosť, ako aj rešpektovanie hierarchie odpadu 
a najúčinnejšieho využívania zdrojov.

Pozmeňujúci návrh 239
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

e) Za podiel, ktorý tvoria: e) V roku 2020 musia aspoň 4 % konečnej 
spotreby energie v doprave pokrývať 
vozidlá na elektrický pohon v súlade 
s článkom 3 ods. 4 písm. c) a energia 
z moderných biopalív v zmysle prílohy XI.

i) biopalivá vyrábané z východiskových 
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surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
ii) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
považuje štvornásobok ich energetického 
obsahu;
iii) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu, sa považuje 
štvornásobok ich energetického obsahu.
Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované s 
cieľom ich zaradenia do kategórií i) až 
iii).

Členské štáty zabezpečia, aby nijaké 
suroviny neboli zámerne modifikované tak, 
aby patrili do rozsahu pôsobnosti 
predchádzajúceho pododseku.

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 
pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Komisia je splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX.

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 
pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Komisia je splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX.

Or. en

Odôvodnenie

Viacnásobné počítanie v skutočnosti neznamená dosiahnutie cieľov uvedených v smernici 
2009/28/ES, keďže sa fakticky nevyrábajú množstvá potrebné na uspokojenie dopytu a tak to 
môže viesť ku zvýšeniu miery využívania fosílnych palív.

Pozmeňujúci návrh 240
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 241
Giles Chichester

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 242
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e – bod iii

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 243
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Suroviny, ktoré boli zámerne upravené 
tak, aby boli považované za odpad, 
nepatria do pôsobnosti kategórií i) až iii). 
Členské štáty zabezpečia, aby sa v prípade 
zistenia podvodu podnikli primerané 
kroky.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 244
Gaston Franco
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Biopalivá vyrobené z lignocelulózových 
surovín musia v roku 2020 tvoriť aspoň 
1 % konečnej spotreby energie v doprave.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 245
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Biopalivá vyrobené zo surovín uvedených 
v časti A prílohy IX musia v roku 2020 
tvoriť aspoň 2 % konečnej spotreby 
energie v doprave.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 246
Giles Chichester

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

V roku 2020 sa musia aspoň 2 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
uspokojovať energiou z moderných 
biopalív.
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 247
Catherine Trautmann

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Európska komisia navrhne Európskemu 
parlamentu a Rade harmonizované 
riešenia problému podvodov s dvojitým 
započítaním, ktoré sú dôsledkom zlého 
uplatňovania kritérií vymedzených 
v písmene e).

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 248
Catherine Trautmann

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 98/70/ES
Článok 3 – odsek 4 – písmeno e – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 
pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Komisia je splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX.

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 
pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Toto prehodnotenie bude 
musieť najviac zohľadniť investície 
uskutočnené podnikmi v súlade so 
súčasnými právnymi predpismi a potrebu 
dosiahnuť návratnosť týchto investícií. 
Komisia je splnomocnená prijať 
delegované akty v súlade s článkom 25b 
týkajúce sa zoznamu stanoveného v prílohe 
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IX.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 249
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 
pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Komisia je splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX.

Zoznam východiskových surovín 
stanovený v prílohe IX možno prispôsobiť 
vedeckému a technickému pokroku s 
cieľom zabezpečiť správnu implementáciu 
pravidiel započítavania ustanovených v 
tejto smernici. Komisia je splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
25b týkajúce sa zoznamu stanoveného v 
prílohe IX, pričom musia podporovať 
výskum a vývoj inovatívnych technológií 
v členských štátoch a zohľadňovať 
potrebné zlepšovanie bezpečnosti dodávok 
naftových palív.

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 250
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iiia) dopĺňa sa toto písmeno ea):
„ea) pri výpočte príspevku elektriny 
vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie 
a spotrebovanej vo všetkých typoch 
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železničnej dopravy na účely písmen a) a 
b) sa členské štáty môžu rozhodnúť 
použiť buď priemerný podiel elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie v 
Spoločenstve, alebo podiel elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie v ich 
vlastnej krajine; pri výpočte množstva 
elektriny z obnoviteľných zdrojov energie 
spotrebovanej všetkými formami 
železničnej dopravy sa okrem toho táto 
spotreba považuje za 2,5-násobok 
energetického obsahu vstupu elektriny z 
obnoviteľných zdrojov energie.

Or. en

Odôvodnenie

Využívanie elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov v železničnom odvetví by sa malo 
podporovať a malo by odrážať vyššiu energetickú účinnosť.

Pozmeňujúci návrh 251
Sabine Wils

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. Do [jedného roka od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
Komisia vydá odporúčania ďalších 
opatrení, ktoré môžu členské štáty 
uskutočniť na presadenie a podporu 
energetickej účinnosti a energetických 
úspor v doprave. Odporúčania zahŕňajú 
odhady množstva energie, ktoré možno 
ušetriť zavedením každého z týchto 
opatrení. Množstvo energie zodpovedajúce 
opatreniam zavedeným členským štátom 
sa zohľadňuje na účely výpočtu 
uvedeného v písmene b).“
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 252
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 253
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) Do článku 4 sa dopĺňa tento odsek 3a:
„3a. Každý členský štát zverejní a oznámi 
Komisii do [jedného roka od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
dokument s prognózou, v ktorom uvedie 
ďalšie opatrenia, ktoré plánuje 
uskutočniť v súlade s článkom 3 ods. 4a.“
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 254
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) do článku 4 sa dopĺňa tento odsek 3b:
„3a. Každý členský štát zverejní a oznámi 
Komisii do [jedného roka od dátumu 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice] 
dokument s prognózou, v ktorom uvedie 
kroky, ktoré plánuje uskutočniť v záujme 
splnenia cieľov uvedených v prvom 
pododseku článku 3 ods. 4.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 255
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Bez ohľadu na to, či sa suroviny 
vypestovali na území Spoločenstva alebo 
mimo neho, sa energia z biopalív a 
biokvapalín zohľadňuje na účely uvedené 
v písmenách a), b) a c), iba ak spĺňajú 
kritériá trvalej udržateľnosti uvedené v 
odsekoch 2 až 6: 
a) posudzovanie súladu s požiadavkami 
tejto smernice týkajúcimi sa národných 
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cieľov;
b) posudzovanie dodržiavania povinnosti 
využitia energie z obnoviteľných zdrojov 
energie;
c) oprávnenosť na finančnú podporu na 
spotrebu biopalív a biokvapalín. […]“

Or. en

Odôvodnenie

A coherent sustainability regulation requires that advanced biofuels must be subject of the 
same sustainability criteria as conventional biofuels. For the credibility of the sustainability 
schemes controls need to be stringent and applicable to all biofuels.The consequence of the 
Commission’s proposal would be that biofuels produced from unsustainable raw materials 
would be promoted in particular. The exceptions with regard to the sustainability 
requirements for certain wastes and residual substances would result in the fact that biodiesel 
from palm oil wastes would then be subsidized even if the palm oil has been produced in rain 
forest areas that have been illegally cleared. The same is the case for used edible oils 
produced through unsustainable means. In these cases there would be no protection of areas 
with significant biological diversity, rain forests, marshlands and peat bogs.

Pozmeňujúci návrh 256
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 257
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 258
Silvia-Adriana Ţicău

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno a
Smernica 98/70/ES
Článok 17 – odsek 2 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využívania biopalív a 
biokvapalín, ktoré sa zohľadňujú na účely 
uvedené v odseku 1, musí byť aspoň 60 % 
v prípade biopalív a biokvapalín 
vyrábaných v zariadeniach, ktoré začali 
prevádzku po 1. júli 2018. Zariadenie je ‚v 
prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív/biokvapalín.

Or. ro
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Pozmeňujúci návrh 259
Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 260
Gaston Franco

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Odôvodnenie

Zavedenie minimálnej prahovej hodnoty na úrovni 60 % je prehnané a bude odrádzať od 
výskumu a investícií v oblasti inovatívnych spôsobov výroby moderných biopalív, čo ešte viac 
zníži industrializačný potenciál a teda možnosti zmierňovania zmeny klímy začleňovaním 
biopalív.

Pozmeňujúci návrh 261
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Súhrn priamych a nepriamych emisií 
skleníkových plynov vyplývajúcich z 
využívania biopalív a biokvapalín, ktoré sa 
zohľadňujú na účely uvedené v odseku 1, 
musí byť aspoň 60 % a nesmie presiahnuť 
42 gCO2eq/MJ.

Or. en

Odôvodnenie

Prahové hodnoty úspor emisií vyjadrené relatívne (v %) ako navrhuje Komisia neposkytujú 
investorom dostatočné záruky, keďže základ sa môže časom meniť. Naproti tomu pri určení 
absolútnej maximálnej hodnoty emisií – ako to navrhuje tento pozmeňujúci návrh – je väčšia 
istota, pokiaľ ide o typ investícií, na ktoré sa priemysel môže chcieť zamerať. 

Pozmeňujúci návrh 262
Sabine Wils

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

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 263
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
1. júla 2014 alebo skôr, na účely uvedené v 
odseku 1 nesmie súhrn priamych 
a nepriamych emisií skleníkových plynov 
vyplývajúcich z používania biopalív 
a biokvapalín presiahnuť 54 gCO2eq/MJ 
do 31. decembra 2016 a 42 gCO2eq/MJ od 
1. januára 2017. Zariadenie je ‚v 
prevádzke‘, ak sa uskutočnila fyzická 
výroba biopalív alebo biokvapalín.

Or. en

Odôvodnenie

Pri určení absolútnej maximálnej hodnoty emisií – ako to navrhuje tento pozmeňujúci návrh –
je väčšia istota, pokiaľ ide o typ investícií, na ktoré sa priemysel môže chcieť zamerať. Tu 
použité hodnoty 54 a 42 gCO2eq/MJ zodpovedá zhruba 35 % a 50 % úspor emisií. Nie je 
dôvod posúvať požiadavku na rok 2017 o rok ďalej, ako to navrhuje Komisia. 
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Pozmeňujúci návrh 264
Kathleen Van Brempt

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
31. decembra 2013 alebo skôr, na účely 
uvedené v odseku 1 musia biopalivá a 
biokvapaliny do 31. decembra 2017 
dosahovať úsporu emisií skleníkových 
plynov najmenej 45 % a od 1. januára 2018 
najmenej 60 %.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 265
Silvia-Adriana Ţicău

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

V prípade zariadení, ktoré boli v prevádzke 
1. júla 2014 alebo skôr, na účely uvedené v 
odseku 1 musia biopalivá a biokvapaliny 
do 31. decembra 2017 dosahovať úsporu 
emisií skleníkových plynov najmenej 35 % 
a od 1. januára 2018 najmenej 45 %.

Or. ro

Pozmeňujúci návrh 266
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno b
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Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 267
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno b
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 3 sa druhý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 268
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) dopĺňa sa tento odsek 4a:
„4a. Biopalivá a biokvapaliny z krajín 
alebo regiónov, v ktorých emisie 
vyplývajúce zo zmien využívania pôdy 
dosahujú viac než 35 % emisií 
vyplývajúcich z fosílnych palív (30 
gCO2eq/MJ) vypočítaných pre celú 
krajinu alebo región v súlade s bodom 7 
časti C prílohy V, sa nezohľadňujú na 
účely uvedené v písmenách a), b) a c) 
odseku 1.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 269
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek 5a:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny 
zohľadňované na účely uvedené v odseku 
1 písm. a), b) a c) nesmú byť vyrobené zo 
surovín získaných z odpadu s výnimkou 
prípadu, ak je nezávislým spôsobom 
overené a osvedčené, že to zodpovedá 
hierarchii odpadu podľa článku 4 
smernice 2008/98/ES, teda predchádzaniu 
vzniku, príprave na opätovné použitie 
a recyklácii pred zhodnotením na 
energetické účely.
Na tento účel je Komisia splnomocnená 
prijať delegované akty v súlade s článkom 
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25 písm. b), ktorými určí spôsob 
nezávislého overovania a osvedčovania. 
Tento spôsob sa určí do [1. januára 
2016].“

Or. en

Odôvodnenie

Odpad by mal podliehať hierarchii odpadu uvedenej v článku 4 rámcovej smernice o odpade 
– predchádzanie vzniku, príprava na opätovné použitie a recyklácia pred možnosťou 
zhodnotenia odpadu na energetické účely – a nezávislému overovaniu a osvedčovaniu 
dodržiavania tejto hierarchie, aby sa zabránilo podvodom.

Pozmeňujúci návrh 270
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) vkladá sa tento odsek 5a:
„5a. Suroviny používané na výrobu 
biopalív a biokvapalín by sa nemali 
zohľadňovať na účely uvedené v odseku 1 
písm. a), b) a c), ak sa v roku výroby 
suroviny využitie pôdy, na ktorú sa 
vzťahujú odseky 4 a 5, výrazne zmenilo.“

Or. en

Odôvodnenie

Raw materials, produced at land that used to be forest areas and peat bogs, are according to 
estimates accounting for more than 70% of the total greenhouse gas emissions from biofuels 
and bioliquids. If EU decides not to use biofuels and bioliquids from countries where such a 
considerably change in use of forest areas and peat bogs have taken place the majority of 
European greenhouse gas emissions caused by indirect land-use changes can be prevented. 
Such measures will strengthen already existing European legislation. In this directive, Article 
18 paragraph 4, there is already arranged sustainability conditions for entering bilateral or 
multilateral agreements with third countries that will be reinforced by adding the suggested 
paragraph 5a. In accordance with Articles 2.1 and 2.2 of the WTO Agreement on Technical 
Barriers to Trade (TBT Agreement) such an exclusion from promotion in the European Union 
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is permissible under WTO regulations.

Pozmeňujúci návrh 271
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

bb) vkladá sa tento odsek 5a:
„5a. Biopalivá a biokvapaliny 
zohľadňované na účely uvedené v odseku 
1 písm. a), b) a c) nesmú byť vyrobené zo 
surovín získaných z odpadu s výnimkou 
prípadu, ak je nezávislým spôsobom 
overené, že to zodpovedá hierarchii 
odpadu, teda predchádzaniu vzniku, 
príprave na opätovné použitie a recyklácii 
pred zhodnotením na energetické účely 
ako je uvedená v smernici 2008/98/ES.“

Or. en

Odôvodnenie

Odpad by mal podliehať hierarchii odpadu uvedenej v článku 4 rámcovej smernice o odpade, 
ktorý vyžaduje predchádzanie vzniku odpadu, prípravu na opätovné použitie a recykláciu 
pred tým, než možno odpad zhodnotiť na energetické účely (t. j. biopalivá a biokvapaliny). 
Okrem toho by sa malo vyžadovať nezávislé overenie dodržiavania tejto hierarchie.

Pozmeňujúci návrh 272
Kathleen Van Brempt

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

ba) vkladá sa tento odsek 5a:
„5a. Suroviny používané na biopalivá 
a biokvapaliny na účely uvedené v odseku 
1 musia byť vyrobené prostredníctvom 
udržateľných pôdohospodárskych 
postupov zachovávajúcich zvyšovanie 
zásob uhlíka v ekosystémoch, chrániacich 
biodiverzitu, úrodnosť pôdy a obsah 
organických látok v pôde, brániacich 
erózii pôdy a presadzujúcich ochranu 
vodných zdrojov, hladiny živín 
a minerálnej rovnováhy.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 273
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odsek 6 sa nahrádza takto:
„6. Biopalivá a biokvapaliny 
zohľadňované na účely uvedené v odseku 
1 písm. a), b) a c), získané 
z poľnohospodárskych surovín 
vypestovaných v Spoločenstve a získané v 
súlade s požiadavkami a normami, na 
ktoré sa vzťahujú ustanovenia uvedené 
v spoločných pravidlách režimov priamej 
podpory pre poľnohospodárov v rámci 
spoločnej poľnohospodárskej politiky a 
ktorými sa ustanovujú niektoré režimy 
podpory pre poľnohospodárov […], a v 
súlade s minimálnymi požiadavkami na 
udržanie dobrého poľnohospodárskeho a 
ekologického stavu vymedzenými v súlade 
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s nariadením Rady (ES) č. 73/2009 z 19.
januára 2009, sú v súlade s kritériami 
trvalej udržateľnosti uvedenými v článku 
17 ods. 3 až 5.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 274
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – Odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5a) V článku 18 sa za odsek 3 vkladá tento 
odsek:
„3a. Komisia zabezpečuje plnenie 
a náležité uskutočňovanie záväzkov 
a opatrení na monitorovanie plnenia 
kritérií udržateľnosti v prípade biopalív 
a biokvapalín a najmä dovážaných 
biopalív a biokvapalín.
S týmto zámerom Komisia:
- v budúcnosti uzatvorí len také obchodné 
dohody medzi Spoločenstvom a tretími 
krajinami, ktoré budú zahŕňať záväzné 
ustanovenia o kritériách udržateľnosti pre 
biopalivá a biokvapaliny konzistentné 
s ustanoveniami tejto smernice;
- predovšetkým monitoruje poskytovanie 
štátnej pomoci a dotácií na biopalivá 
a biokvapaliny v tretích krajinách, 
a v prípade potreby iniciuje konanie, ak sa 
pomoc alebo dotácie poskytujú nekalým 
spôsobom;
- zaručuje reciprocitu dohôd o dovoze 
a vývoze a colných postupov v prípade 
biopalív a biokvapalín.

Or. de
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Odôvodnenie

Komisia musí zabezpečiť náležité uplatňovanie opatrení na monitorovanie plnenia kritérií 
udržateľnosti a to, aby obchodné dohody obsahovali ustanovenia riešiace kritériá 
udržateľnosti. Poskytovanie štátnej pomoci a dotácií v tretích krajinách sa musí monitorovať, 
aby sa zabránilo narúšaniu hospodárskej súťaže a zaistilo to, aby sa neohrozila výroba v EÚ. 
Taktiež je nutné zaručiť reciprocitu v oblasti dohôd o vývoze a dovoze a colných postupov.

Pozmeňujúci návrh 275
Bernd Lange

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5b (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 18 – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5b) V článku 18 ods. 4 sa prvý pododsek 
mení takto:
Spoločenstvo uzatvára s tretími krajinami 
len dvojstranné alebo mnohostranné 
dohody, ktoré obsahujú ustanovenia o 
kritériách trvalej udržateľnosti 
zodpovedajúcich kritériám stanoveným v 
tejto smernici. Ak Spoločenstvo uzavrelo 
dohody, ktoré obsahujú ustanovenia o 
otázkach, na ktoré sa vzťahujú kritériá 
trvalej udržateľnosti stanovené v článku 
17 ods. 2 až 5, Komisia môže rozhodnúť, 
že tieto dohody preukazujú, že biopalivá a 
biokvapaliny vyrobené zo surovín 
vypestovaných v týchto krajinách spĺňajú 
príslušné kritériá trvalej udržateľnosti. 
Pri uzatváraní týchto dohôd sa venuje 
osobitná pozornosť opatreniam prijatým 
na ochranu oblastí, ktoré zabezpečujú 
základné služby ekosystému v kritických 
situáciách (ako je ochrana povodia a 
regulácia erózie) pre ochranu pôdy, vody 
a ovzdušia, nepriame zmeny využívania 
pôdy, obnovu znehodnotenej pôdy, 
zabraňovanie nadmernej spotrebe vody v 
oblastiach s nedostatkom vody, ako aj 
prvkom uvedeným v článku 17 ods. 7 
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druhom pododseku.“

Or. de

Odôvodnenie

Dvojstranné alebo mnohostranné dohody uzatvorené s tretími krajinami musia obsahovať 
ustanovenia o kritériách trvalej udržateľnosti zodpovedajúce kritériám stanoveným v tejto 
smernici. Len tak sa dá zaistiť, aby sa záväzky uplatňovali najmä na dovážané biopalivá a 
biokvapaliny.

Pozmeňujúci návrh 276
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia rozhodne, že dobrovoľné 
vnútroštátne alebo medzinárodné systémy 
ustanovujúce normy pre výrobu produktov 
z biomasy obsahujú presné údaje na účely 
článku 17 ods. 2 alebo sa v nich 
preukazuje, že dodávky biopalív alebo 
biokvapalín spĺňajú kritériá udržateľnosti 
stanovené v článku 17 ods. 3 až 5a, alebo 
že žiadne suroviny neboli zámerne 
pozmenené tak, aby sa dodávka alebo jej 
časť dostali do pôsobnosti článku 3 ods. 4 
písm. e) body i) až iii). Komisia môže 
rozhodnúť, že tieto systémy budú 
obsahovať presné údaje týkajúce sa 
informácií o opatreniach prijatých na 
ochranu oblastí, ktoré zabezpečujú 
základné služby ekosystému v kritických 
situáciách (ako je ochrana povodia a 
regulácia erózie), na ochranu pôdy, vody a 
ovzdušia, obnovu znehodnotenej pôdy, 
zabraňovanie nadmernej spotrebe vody v 
oblastiach s nedostatkom vody a o prvkoch 
uvedených v článku 17 ods. 7 druhom 
pododseku. Komisia môže na účely článku 
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alebo zaradených na zoznamy vypracované 
medzivládnymi organizáciami alebo 
Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody.

17 ods. 3 písm. b) bod ii) uznať aj oblasti 
určené na ochranu vzácnych alebo 
ohrozených ekosystémov alebo druhov 
uznaných medzinárodnými dohodami 
alebo zaradených na zoznamy vypracované 
medzivládnymi organizáciami alebo 
Medzinárodnou úniou pre ochranu prírody.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 277
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) odsek 1 sa nahrádza takto:
„1. Úspora emisií skleníkových plynov 
vyplývajúca z využitia biopalív a 
biokvapalín sa na účely článku 17 ods. 2 
vypočíta takto:
a) ak je určená hodnota úspory emisií 
skleníkových plynov v rámci reťazca 
výroby stanovená v časti A alebo B prílohy 
V a ak je hodnota e1 pre tieto biopalivá 
alebo biokvapaliny vypočítaná v súlade s 
prílohou V časť C bod 7 rovná nule alebo 
je menšia než nula, použije sa určená 
hodnota; k tejto určenej hodnote sa 
pripočítajú hodnoty emisií vyplývajúcich
z nepriamej zmeny využívania pôdy, ako 
sú uvedené v prílohe VIII;
b) použije sa skutočná hodnota vypočítaná 
v súlade s metodikou stanovenou v časti C 
prílohy V s pridaním odhadov emisií 
vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy uvedených v prílohe 
VIII; k tejto skutočnej hodnote sa 
pripočítajú hodnoty emisií vyplývajúcich
z nepriamej zmeny využívania pôdy, ako 
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sú uvedené v prílohe VIII; alebo
c) sa použije hodnota vypočítaná ako 
súčet faktorov vzorca uvedeného v prílohe 
V časť C bod 1, pričom pri niektorých 
faktoroch možno použiť roztriedené 
určené hodnoty uvedené v časti D alebo E 
prílohy V a pri všetkých ostatných 
faktoroch skutočné hodnoty vypočítané v 
súlade s metodikou stanovenou v prílohe 
V časť C, s výnimkou hodnoty eiluc, pri 
ktorej sa použijú hodnoty uvedené 
v prílohe VIII.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 278
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 279
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečuje, aby sa pri určovaní plnenia kritérií úspor emisií 
skleníkových plynov uvedených v smernici 98/70/ES zohľadňovali emisie skleníkových plynov 
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z nepriamej zmeny využívania pôdy.

Pozmeňujúci návrh 280
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) v odseku 5 sa posledná veta nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 281
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odsek 6 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„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 
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nové východiskové suroviny biopalív a 
spracovania faktorov východiskových 
surovín z nepotravinového celulózového a 
lignocelulózového materiálu.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 282
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

c) odsek 6 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 283
Giles Chichester

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

c) odsek 6 sa nahrádza takto: vypúšťa sa
„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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 284
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) V odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 285
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

d) V odseku 7 sa prvý pododsek nahrádza 
takto:

vypúšťa sa

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 286
Giles Chichester

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Pozmeňujúci návrh 287
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 288
Giles Chichester

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Komisia do 31. decembra 2017 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu s 
preskúmaním, na základe najlepších a 
najnovších dostupných vedeckých 
dôkazov, efektívnosti opatrení zavedených 
touto smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. K správe bude 
prípadne pripojený legislatívny návrh na 
základe robustných a spoľahlivých
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 
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2009/28/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 289
Catherine Trautmann

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr

Pozmeňujúci návrh 290
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 3
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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;
- podporu výskumu a vývoja inovatívnych 
technológií v členských štátoch 
a zohľadnenie potrebného zlepšenia 
bezpečnosti dodávok naftových palív.
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.
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Or. fr

Odôvodnenie

V rámci tejto revízie je jedným z troch presadzovaných cieľov podpora väčšieho rozšírenia 
moderných biopalív na trhu: preto je normálne a užitočné, aby sa správa o účinnosti 
opatrení, ktorú Európska komisia predloží, týkala aj tohto kľúčového aspektu revízie.

Pozmeňujúci návrh 291
Gaston Franco

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. fr
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Pozmeňujúci návrh 292
Herbert Reul

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. de

Pozmeňujúci návrh 293
Jens Rohde

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 

Komisia do 31. decembra 2018 predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu s 
analýzou, na základe najlepších dôkazov 
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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.

dodržiavajúcich vedeckú metódu, 
efektívnosti opatrení zavedených touto 
smernicou na obmedzenie emisií 
skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy spojených s výrobou 
biopaliva a biokvapalín. 

Or. en

Odôvodnenie

Vedecké dôkazy používané na základe právneho predpisu musia dodržiavať vedeckú metódu, 
preto musia byť recenzované. Ak sa majú medzi kritériá udržateľnosti zaradiť, a tým 
rozhodovať o prístupe na trh, faktory nepriamej zmeny využívania pôdy, musia byť tieto 
faktory dokázané. V tom prípade je nutné dostatočne veľké zastrešujúce ustanovenie.

Pozmeňujúci návrh 294
Bendt Bendtsen

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 

Komisia do 31. decembra 2016 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 
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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.
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