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Pozmeňujúci návrh 295
Fiona Hall

Návrh smernice
Článok 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 296
Britta Thomsen, Judith A. Merkies

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 

Komisia by mala zorganizovať ďalší 
podrobný a transparentný výskum 
zameraný na kvantifikáciu nepriamej 
zmeny využívania pôdy a podať správu do 
1. júla 2014. K správe by mal byť tiež
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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.

pripojený legislatívny návrh s cieľom 
zaviesť do 31. decembra 2015 odhadnuté 
emisné faktory nepriamej zmeny 
využívania pôdy do príslušných kritérií 
udržateľnosti v smerniciach 98/70/ES a
2009/28/ES.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 297
Patrizia Toia, Francesco De Angelis, Vittorio Prodi

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 

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 príslušných kritérií 
udržateľnosti pre stimulujúce biopalivá z 
východiskových surovín nevyužívajúcich 
pôdu podľa článku 3 ods. 4 písm. d) 
smernice 2009/28/ES.
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článku 3 ods. 4 písm. d) smernice 
2009/28/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Očakáva sa, že monitorovacia správa Európskej komisie, ktorá má byť predložená do konca 
roku 2017, preskúma účinnosť nového zavedeného opatrenia vrátane faktora nepriamych 
zmien využívania pôdy a tiež by mala objasniť, u ktorých moderných biopalív sa pozitívne 
preukázalo, že spĺňajú kritériá udržateľnosti a môžu byť stimulom ako alternatíva ku 
konvenčným biopalivám. Okrem toho je potrebný zoznam biozdrojov v celej EÚ.

Pozmeňujúci návrh 298
Jens Rohde

Návrh smernice
Príloha I
Smernica 98/70/ES

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha I vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 299
Andrzej Grzyb, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner, Jarosław Kalinowski, 
Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz Bratkowski

Návrh smernice
Príloha I
Smernica 98/70/ES

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha I vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 300
Sabine Wils
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Návrh smernice
Príloha I – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) bod 1 sa nahrádza takto:
"1. Emisie skleníkových plynov z výroby a 
používania biopalív sa vypočítavajú takto:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
kde
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
edl = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou využívania 
pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;

eu = emisie z používaných palív;

esca = úspora emisií z akumulácie pôdneho 
uhlíka prostredníctvom zlepšeného 
poľnohospodárskeho riadenia;

eccs= úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;

eccr = úspora emisií pri zachytávaní 
a nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká 
nadbytočná elektrina.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 301
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) bod 1 sa nahrádza takto:
"1. Emisie skleníkových plynov z výroby a 
používania biopalív sa vypočítavajú takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
kde
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
el = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou využívania 
pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní 
a nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká 
nadbytočná elektrina.
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Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 302
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Príloha 1 – bod 1 – úvodná časť
Smernica 98/70/ES
Príloha IV – časť C – bod 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) bod 1 sa nahrádza takto:
"1. Emisie skleníkových plynov z výroby a 
používania biopalív sa vypočítavajú takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee
kde
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
el = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou využívania 
pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
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eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní 
a nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká 
nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 303
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) bod 1 sa nahrádza takto:
"1. Emisie skleníkových plynov z výroby a 
používania biopalív sa vypočítavajú takto:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kde
EB = celkové emisie z používania 
biopalív;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
edl = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou využívania 
pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
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vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní 
a nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká 
nadbytočná elektrina.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečí, aby sa emisie skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy započítali pri určovaní zhody s kritériami úspor emisií skleníkových plynov 
uvedenými v smernici 98/70/ES.

Pozmeňujúci návrh 304
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Vkladá sa tento bod 19a:
„19a. Emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy eiluc sú uvedené v 
prílohe V.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečí, aby sa emisie skleníkových plynov z nepriamej zmeny 
využívania pôdy započítali pri určovaní zhody s kritériami úspor emisií skleníkových plynov 
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uvedenými v smernici 98/70/ES.

Pozmeňujúci návrh 305
Britta Thomsen, Patrizia Toia

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 306
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 307
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 308
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

Pozmeňujúci návrh

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12
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Cukry 13

Olejniny 55

nepotravinové energetické plodiny 15

Or. en

Odôvodnenie

Nepotravinové energetické plodiny môžu prispieť k nepriamej zmene využívania pôdy (ILUC), 
ak sa vypestujú na pôde, ktorá bola použitá na výrobu potravín. Na základe posúdenia vplyvu 
(s. 26) sa určujú priemerné odhadnuté emisie ILUC pre tieto iné východiskové suroviny 
využívajúce pôdu ako 15 gCO2/MJ.

Pozmeňujúci návrh 309
Britta Thomsen

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

Text predložený Komisiou

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

Pozmeňujúci návrh

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13
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Olejniny 55

Iné energetické plodiny pestované na 
pôde

15

Or. en

Pozmeňujúci návrh 310
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

Pozmeňujúci návrh

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

nepotravinový celulózový a 
lignocelulózový materiál

15

Or. en
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Odôvodnenie

Nepotravinové celulózové a lignocelulózové materiály využívajú pôdu a môžu prispieť k 
nepriamej zmene využívania pôdy, ak sa vyrobia na pôde, ktorá bola využitá na výrobu 
potravín. Na základe posúdenia vplyvu Komisie sa určujú priemerné odhadnuté emisie ILUC 
pre tieto iné východiskové suroviny využívajúce pôdu ako 15 gCO2/MJ.

Pozmeňujúci návrh 311
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry4. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy IV, časti C, bodu 7.“

b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
sa neuskutočnila na obrábanej pôde, pôde 
pre trvácne plodiny alebo pôde 
ktorejkoľvek inej kategórie pôdnej 
pokrývky IPCC (lesná pôda, trávnatý 
porast, mokrade) využívanej na produkciu 
potravín, udržiavanej alebo nie, ako napr. 
systémy patriace do poľnohospodárstva 
alebo lesopastierstva.

Or. en

Odôvodnenie

Je opodstatnené prideliť faktor nepriamej zmeny využívania pôdy východiskovým surovinám, 
ktorých výroba spôsobuje priame zmeny využívania pôdy, ale treba upozorniť na skutočnosť, 
že priame a nepriame zmeny využívania pôdy sa nemusia vždy vzájomne vylučovať.

Pozmeňujúci návrh 312
Giles Chichester

Návrh smernice
Príloha II – bod 1
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 313
Jens Rohde

Návrh smernice
Príloha II – bod 1
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(1) V prílohe V sa časť C mení takto: vypúšťa sa
a) bod 7 sa nahrádza takto:
"7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových 
emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet 
týchto emisií sa uplatňuje toto pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el  = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));

CSR  = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
predtým, ako sa získali suroviny, podľa 
toho, ktoré využívanie sa realizovalo 
neskôr;
CSA = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej so skutočným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Ak sa zásoba uhlíka 
akumuluje viac ako jeden rok, hodnotou 
CSA je odhadovaná zásoba na jednotku 
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plochy po 20 rokoch alebo po dozretí 
plodín, podľa toho, čo nastane skôr; a
P = produktivita plodín (meraná ako 
energia z biopalív alebo biokvapalín na 
jednotku plochy za rok).“
b) Body 8 a 9 sa vypúšťajú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 314
András Gyürk, Alajos Mészáros

Návrh smernice
Príloha II – bod 1
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 315
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

Návrh smernice
Príloha II – bod 1
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 316
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) bod 1 sa nahrádza takto:
„i) vzorec sa nahrádza takto:
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E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
kde
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
el = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou využívania 
pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspory emisií pri zachytávaní 
a nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká 
nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 317
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Návrh smernice
Príloha II – bod 1 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) Bod 1 sa nahrádza takto:
"1. Emisie skleníkových plynov z výroby a 
používania biopalív sa vypočítavajú takto:
E = eec + el + eiluc + ep + etd + eu – esca 
– eccs – eccr – eee,
kde
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
el = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou využívania 
pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspory emisií pri zachytávaní 
a nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká 
nadbytočná elektrina.
Emisie z výroby strojov a zariadení sa 
nezohľadňujú.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 318
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) bod 1 sa nahrádza takto:
"1. Emisie skleníkových plynov z výroby a 
používania biopalív sa vypočítavajú takto:
E = eec + edl + eiluc+ ep + etd + eu – esca – eccs
– eccr – eee,
kde
E = celkové emisie z používania paliva;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
edl = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou využívania 
pôdy;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;

eu = emisie z používaných palív;

esca = úspora emisií z akumulácie pôdneho 
uhlíka prostredníctvom zlepšeného 
poľnohospodárskeho riadenia;

eccs= úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní 
a nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká 
nadbytočná elektrina.“

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 319
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(-a) bod 1 sa nahrádza takto:
"1. Emisie skleníkových plynov z výroby a 
používania biopalív sa vypočítavajú takto:
EB = eec + edl + ep + etd + eu + eiluc –
esca – eccs – eccr – eee,
kde
EB = celkové emisie z používania 
biopalív;
eec = emisie z ťažby alebo pestovania 
surovín;
edl = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených priamou zmenou využívania 
pôdy;
ep = emisie zo spracovania;
etd = emisie z dopravy a distribúcie;
eu = emisie z používaných palív;
eiluc = množstvo emisií na rok, ktoré 
vznikajú pri zmenách zásob uhlíka 
spôsobených nepriamymi zmenami vo 
využívaní pôdy;
esca = úspora emisií z akumulácie 
pôdneho uhlíka prostredníctvom 
zlepšeného poľnohospodárskeho 
riadenia;
eccs = úspora emisií pri zachytávaní a 
geologickom ukladaní uhlíka;
eccr = úspora emisií pri zachytávaní 
a nahradzovaní uhlíka a
eee = úspora emisií pri kombinovanej 
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výrobe elektriny a tepla, pri ktorej vzniká 
nadbytočná elektrina.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečí, aby sa emisie skleníkových plynov vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy započítali pri určovaní zhody s kritériami úspor emisií 
skleníkových plynov uvedenými v smernici 2009/28/ES.

Pozmeňujúci návrh 320
Fiona Hall

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) Vkladá sa tento bod 19a:
„19a. Emisie vyplývajúce z nepriamej
zmeny využívania pôdy eiluc sú uvedené v 
prílohe V.“

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci návrh zabezpečí, aby sa emisie skleníkových plynov vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy započítali pri určovaní zhody s kritériami úspor emisií 
skleníkových plynov uvedenými v smernici 2009/28/ES.

Pozmeňujúci návrh 321
Britta Thomsen, Patrizia Toia

Návrh smernice
Príloha II – bod 1 – písmeno ba (nové)
Smernica 2009/28/ES
Príloha V – časť C – bod 19a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 322
Sabine Wils

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 323
Giles Chichester

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob

12

Cukry 13
Olejniny 55
Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry1. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy V, časti C, bodu 7.“
__________________
1 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 324
Andrzej Grzyb, Jarosław Kalinowski, Czesław Adam Siekierski, Arkadiusz Tomasz 
Bratkowski, Lena Kolarska-Bobińska, Jolanta Emilia Hibner

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pridáva sa táto príloha VIII: vypúšťa sa
„Príloha VIII
Časť A Odhadnuté emisie 
z východiskových surovín biopalív 
a biokvapalín vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy
Skupina 
východiskových 
surovín

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob

12

Cukry 13
Olejniny 55
Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
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trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry1. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy V, časti C, bodu 7.“
__________________
1 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 325
András Gyürk, Alajos Mészáros

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(2) Pridáva sa táto príloha VIII: vypúšťa sa
„Príloha VIII
Časť A Odhadnuté emisie 
z východiskových surovín biopalív 
a biokvapalín vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy
Skupina 
východiskových 
surovín

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob

12

Cukry 13
Olejniny 55
Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
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nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry1. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy V, časti C, bodu 7.“
__________________
1 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 326
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

Obilniny a iné 
plodiny bohaté 
na škrob

12

Cukry 13
Olejniny 55
Časť B. Biopalivá, v prípade ktorých sa 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej 
zmeny využívania pôdy považujú za 
nulové
V prípade biopalív vyrábaných z týchto 
kategórií východiskových surovín sa 
odhad emisií vyplývajúcich z nepriamej 
zmeny využívania pôdy bude považovať za 
nulový:
a) východiskové suroviny, ktoré nie sú 
zahrnuté v časti A tejto prílohy.
b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 
trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry1. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy V, časti C, bodu 7.“
__________________
1 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1

Or. en

Pozmeňujúci návrh 327
Fiona Hall

Návrh smernice
Príloha II – bod 2
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Smernica 2009/28/ES
príloha VIII — časť A

Text predložený Komisiou

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

Pozmeňujúci návrh

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

Nepotravinový celulózový a 
lignocelulózový materiál

15

Or. en

Odôvodnenie

Nepotravinové celulózové a lignocelulózové materiály využívajú pôdu a môžu prispieť k 
nepriamej zmene využívania pôdy, ak sa vyrobia na pôde, ktorá bola využitá na výrobu 
potravín. Na základe posúdenie vplyvu Komisie sa určujú priemerné odhadnuté emisie ILUC 
pre tieto iné východiskové suroviny využívajúce pôdu ako 15 gCO2/MJ.

Pozmeňujúci návrh 328
Britta Thomsen

Návrh smernice
Príloha II – bod 2
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Smernica 2009/28/ES
príloha VIII — časť A

Text predložený Komisiou

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

Pozmeňujúci návrh

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

Iné energetické plodiny pestované na 
pôde

15

Or. en

Pozmeňujúci návrh 329
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

Návrh smernice
Príloha II – bod 2
Smernica 2009/28/ES
príloha VIII — časť A

Text predložený Komisiou

Skupina východiskových surovín Odhadnuté emisie vyplývajúce 
z nepriamej zmeny využívania pôdy 
(gCO2eq/MJ)
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Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

Pozmeňujúci návrh

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

Obilniny a iné plodiny bohaté na škrob 12

Cukry 13

Olejniny 55

Nepotravinové energetické plodiny 15

Or. en

Odôvodnenie

Nepotravinové energetické plodiny môžu prispieť k nepriamej zmene využívania pôdy, ak sa 
vypestujú na pôde, ktorá bola využitá na výrobu potravín. Na základe posúdenia vplyvu (s. 
26) sa určujú priemerné odhadnuté emisie ILUC pre tieto iné východiskové suroviny 
využívajúce pôdu ako 15 gCO2/MJ.

Pozmeňujúci návrh 330
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
viedla k priamej zmene využívania pôdy, t. 
j. k zmene jednej z nasledujúcich kategórií 
pôdnej pokrývky IPCC – lesná pôda, 

b) východiskové suroviny, ktorých výroba 
sa neuskutočnila na obrábanej pôde, pôde 
pre trvácne plodiny alebo pôde 
ktorejkoľvek inej kategórie pôdnej 
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trávnatý porast, mokrade, sídla alebo iná 
pôda na poľnohospodárske kultúry alebo 
trvácne kultúry1. V takomto prípade by sa 
„hodnota emisií (el) z priamej zmeny 
využívania pôdy mala vypočítať podľa 
prílohy V, časti C, bodu 7.“

pokrývky podľa IPCC (lesnej pôde, 
trávnatom poraste, mokradiach) využívanej 
na produkciu potravín, udržiavanej alebo 
nie, ako napr. systémy patriace do 
poľnohospodárstva alebo lesopastierstva.“

Or. en

Odôvodnenie

Je opodstatnené prideliť faktor nepriamej zmeny využívania pôdy východiskovým surovinám, 
ktorých výroba spôsobuje priame zmeny využívania pôdy, ale treba upozorniť na skutočnosť, 
že priame a nepriame zmeny využívania pôdy sa nemusia vždy vzájomne vylučovať.

Pozmeňujúci návrh 331
Angelika Niebler

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

„Východiskové suroviny, ktoré prispejú 
k dosiahnutiu cieľa 2 % uvedeného 
v článku 3 ods. 4 písm. d) i) smernice 
2009/28/EC:

a) riasy; a) riasy;

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

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

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;

(d) slama; (d) bagasa;

(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly; (e) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;

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

(g) živica z talového oleja; (g) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(h) surový glycerín; (h) kukuričné klasy;

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

(k) škrupiny orechov; (k) plevy;
(l) plevy; (l) lignocelulózový materiál okrem 

piliarskych a dyhárenských výrezov.
(m) kukuričné klasy; (m) nepotravinový celulózový materiál;

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

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

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

a) použitý kuchynský olej; (p) slama;

(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu16.

(q) živica z talového oleja;

(c) nepotravinový celulózový materiál; (r) použitý kuchynský olej;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.“

__________________

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

Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. de

Odôvodnenie

Viacnásobné započítavanie je zo štatistického hľadiska zložité, lebo vytvára „virtuálne“ 
biopalivá, a tak spochybňuje ciele stratégie EÚ 2020 v oblasti zmeny klímy. Návrh Komisie 
uvádza verejnosť do omylu o skutočnom príspevku moderných biopalív, ktorý je len 1/4 
zdanlivého objemu. Viacnásobné započítavanie by preto viedlo k zvýšeniu využívania 
fosílnych palív v odvetví dopravy EÚ.
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Pozmeňujúci návrh 332
Marita Ulvskog

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

3) Pridáva sa táto príloha IX: 3) Pridáva sa táto príloha IX:
„Príloha IX „Príloha IX

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

Za moderné biopalivá sa považujú tieto 
biopalivá:

a) riasy; biologický materiál v prípadoch, pri 
ktorých sú príslušné alternatívne použitia 
spojené s výraznými emisiami metánu 
alebo oxidov dusíka bez výroby 
využiteľnej energie.“

(b) pomerná časť biomasy miešaného 
komunálneho odpadu, ale nie separovaný 
odpad z domácností, na ktorý sa vzťahujú 
ciele recyklácie podľa článku 11 ods. 2 
písm. a) smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2008/98/ES z 19. 
novembra 2008 o odpade a o zrušení 
určitých smerníc;
(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.
(d) slama;
(e) maštaľný hnoj a splaškové výkaly;
(f) drvený odpad z palmového oleja a trsy 
prázdnych palmových plodov;
(g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín;
(i) bagasa;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly;
(k) škrupiny orechov;
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(l) plevy;
(m) kukuričné klasy;
(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu
a) použitý kuchynský olej;
(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa 
živočíšnych vedľajších produktov 
neurčených pre ľudskú spotrebu.16

(c) nepotravinový celulózový materiál;
(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.
__________________
16 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1.

Or. sv

Pozmeňujúci návrh 333
Bendt Bendtsen

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
2009/28/ES
Príloha XI (nová) – časť A – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Časť A. Zoznam moderných biopalív

Za moderné biopalivá sa považujú 
biopalivá vyplývajúce z týchto surovín:

Or. da
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Pozmeňujúci návrh 334
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI (nová) – časť A – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Časť A. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých by sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 mohol považovať 
dvojnásobok alebo štvornásobok ich 
energetického obsahu v roku 2018 po 
predchádzajúcom vedeckom posúdení ich 
environmentálnej a sociálnej 
udržateľnosti, ako aj dodržiavania zásady 
hierarchie a najúčinnejšieho využívania 
zdrojov

Or. en

Pozmeňujúci návrh 335
Jens Rohde

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI (nová) – časť A – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Časť A. Za moderné palivá sa budú 
považovať biopalivá pochádzajúce z 
týchto východiskových surovín

Or. en

Pozmeňujúci návrh 336
Britta Thomsen
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Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IX (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Časť A. Východiskové suroviny, ktoré sa 
môžu zahrnúť do čiastkového cieľa pre 
moderné biopalivá

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

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

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

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

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

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

(g) živica z talového oleja; (g) živica z talového oleja a surový talový 
olej;

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

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

(l) plevy; (l) plevy;
(m) kukuričné klasy; (m) kukuričné klasy;

(n) kôra, konáre, lístie, piliny a triesky.
Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu

Časť B. Východiskové suroviny pre 
moderné biopalivá, ktoré môžu dodávať 
do zvyšku

a) použitý kuchynský olej; a) použitý kuchynský olej;

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

kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu2.

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

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

(da) surový glycerín;
(db) obnoviteľné kvapalné a plynné palivá 
nebiologického pôvodu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 337
Giles Chichester

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha XI (nová) – časť A – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Časť A. Za moderné biopalivá sa 
považujú biopalivá vyrobené z týchto 
východiskových surovín

Or. en

Pozmeňujúci návrh 338
Kent Johansson

Návrh smernice
Príloha II – bod 3

                                               
1 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1.
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Smernica 2009/28/ES
Príloha XI (nová) – časť A – nadpis 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu a zvyšky ako surový glycerol, 
surový glycerín, rafinované mastné 
kyseliny a mydlový roztok.

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

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

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

(g) živica z talového oleja; (g) pomerná časť biomasy odpadu 
a zvyškov lesného hospodárstva a 
príbuzných odvetví ako kôra, konáre,
ihličie, lístie, piliny a triesky, čierny výluh, 
hnedý výluh, lignín, surové sulfátové 
mydlo, živica z talového oleja a surový 
talový olej.

(h) surový glycerín; (h) pomerná časť biomasy odpadu 
a zvyškov z poľnohospodárstva a 
príbuzných odvetví ako bagasa, škrupiny, 
plevy, hroznové výlisky, vinné kaly a 
kukuričné klasy.

(i) bagasa; (i) použitý kuchynský olej;
(j) hroznové výlisky a vinné kaly; (j) živočíšne tuky klasifikované ako 

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

(k) škrupiny orechov; (k) nepotravinový celulózový materiál;
(l) plevy; (l) lignocelulózový materiál okrem 

piliarskych a dyhárenských výrezov.
(m) kukuričné klasy;

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

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

(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu2.

(c) nepotravinový celulózový materiál;

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

Or. en

Odôvodnenie

Viacnásobné započítavanie východiskových surovín znamená, že pôvodné ambície dosiahnuť 
cieľ 10 % pre energie z obnoviteľných zdrojov v odvetví dopravy sú oslabené, keďže tento cieľ 
bude možné dosiahnuť s menším skutočným podielom biopalív a zvyšnou viac ako 90 % 
závislosťou od fosílnych palív. Viacnásobné započítavanie východiskových surovín by sa 
nemalo zaviesť, aby sa zabránilo zmenám, ktoré ohrozujú pôvodné ambície smernice týkajúce 
sa klímy.

Pozmeňujúci návrh 339
Vidal-Quadras

Návrh smernice
Príloha II – bod 3

                                               
1 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1.
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Smernica 2009/28/ES
Príloha IX (nová)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha IX Príloha IX

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

Zoznam moderných biopalív

Za moderné palivá sa budú považovať 
biopalivá vyrobené z týchto 
východiskových surovín:

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

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

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

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

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

(f) drvený odpad z palmového oleja, olej 
z použitej bieliacej hlinky, odpadový 
palmový olej a trsy prázdnych palmových 
plodov;

(g) živica z talového oleja; (g) živica z talového oleja;
(h) surový glycerín; (h) surový glycerín;

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

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

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

triesky.

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

(o) použitý kuchynský olej;
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ich energetického obsahu
a) použitý kuchynský olej; (p) živočíšne tuky klasifikované ako 

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

(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu2.

(q) nepotravinový celulózový materiál;

(c) nepotravinový celulózový materiál; (r) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

(s) triglyceridy, voľné mastné kyseliny 
a destiláty mastných kyselín a oleje 
nevyhovujúcej kvality z odvetvia 
oleochemického spracovania, spracovania 
bionafty, rafinácie rastlinných olejov, 
spracovania potravín a vytápania 
živočíšnych tukov;
(t) živočíšne tuky, ktoré nie sú určené na 
ľudskú spotrebu;
(u) technický kukuričný olej;
(w) odpad z rybného spracovateľského 
priemyslu;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 340
Gaston Franco

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

                                               
1 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 273, 10.10.2002, s. 1.
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

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

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

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

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(c) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

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

(f) surový glycerín;

(g) živica z talového oleja; (g) hroznové výlisky a vinné kaly;

(h) surový glycerín; (h) lignocelulózový materiál vrátane
slamy, bagasy, škrupín orechov, pliev a 
kukuričných klasov;

(i) bagasa; (i) rastliny na výrobu cukru, ktoré sa 
používajú na výrobu nových molekúl (s 
výnimkou etanolu).

(j) hroznové výlisky a vinné kaly; Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu

(k) škrupiny orechov; (a) použitý kuchynský olej;
(l) plevy; (b) živočíšne tuky klasifikované ako 

kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu16.

(m) kukuričné klasy;

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

(b) živočíšne tuky klasifikované ako 
kategória I a II v súlade s nariadením(ES) 
č. 1774/2002, ktorým sa stanovujú 
zdravotné predpisy týkajúce sa živočíšnych 
vedľajších produktov neurčených pre 
ľudskú spotrebu16.

(c) nepotravinový celulózový materiál;

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

Or. fr

Odôvodnenie

V záujme posilnenia väčšieho preniknutia moderných biopalív by sa lignocelulózové 
materiály mali zaradiť do toho istého bodu a závody na výrobu cukru by sa mali doplniť, ak 
cukor nie je len potravina, ale aj substrát pre fermentačné biotechnológie, ktoré majú 
zásadný význam pre inovácie pri výrobe moderných biopalív (preto vylúčenie etanolu).

Pozmeňujúci návrh 341
Claude Turmes

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) riasy; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 342
Niki Tzavela

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
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Smernica 2009/28/ES
Príloha XI (nová) – časť A – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(b) pomerná časť biomasy priemyselného 
odpadu.

(b) pomerná časť biologicky 
rozložiteľného priemyselného odpadu.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie súladu so smernicou 2009/28/ES o obnoviteľných zdrojoch energie, kde už je 
odkaz na pomernú časť biologicky rozložiteľného priemyselného odpadu v článku 2 písm. e), 
ktorý sa týka vymedzenia biomasy.

Pozmeňujúci návrh 343
Niki Tzavela

Návrh smernice
Príloha II – bod 3
Smernica 2009/28/ES
Príloha IV (nová) – časť A – písmeno ba (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ba) odpad a zvyšky biologicky rozložiteľné 
baktériami;

Or. en

Pozmeňujúci návrh 344
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) slama; vypúšťa sa
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Or. en

Odôvodnenie

Využitie slamy má veľký význam (napr. v stajniach a na zlepšenie kvality pôdy). V súlade so 
zásadou kaskádového využívania nie je vhodné podporovať slamu použitím viacnásobného 
započítavania.

Pozmeňujúci návrh 345
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Všetky východiskové suroviny z palmového oleja a jeho vedľajšie produkty by sa nemali 
podporovať na energetické účely, lebo majú významnejšie využitie v iných odvetviach. Preto 
sa drvený odpad z palmového oleja a trsy prázdnych palmových plodov musia vyňať z prílohy 
IX.

Pozmeňujúci návrh 346
Eija-Riitta Korhola

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(g) živica z talového oleja; (g) zvyšky zo spracovania z celulózového 
a papierenského priemyslu ako čierny 
výluh, surové sulfátové mydlo, surový 
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talový olej a živica z talového oleja;

Or. en

Odôvodnenie

V celulózkach a papierňach vzniká niekoľko zvyškov z procesov, ktoré majú vysoký potenciál 
na výrobu moderných biopalív. Všetky časti vznikajú pri tom istom primárnom procese a sú 
preto zvyškami z procesu podobne ako živica z talového oleja, ktorá je uvedená v časti A 
prílohy k návrhu Komisie. So všetkými zvyškami z procesu rovnakého pôvodu by sa preto 
malo zaobchádzať rovnakým spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 347
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

Or. en

Odôvodnenie

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

Pozmeňujúci návrh 348
Evžen Tošenovský

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(na) mikroorganizmy;
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Or. en

Pozmeňujúci návrh 349
Jens Rohde

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 350
Bendt Bendtsen

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. da

Pozmeňujúci návrh 351
Giles Chichester

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

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 352
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 353
Bernd Lange

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) použitý kuchynský olej; vypúšťa sa

Or. de

Pozmeňujúci návrh 354
Jens Rohde



AM\935798SK.doc 53/54 PE510.730v01-00

SK

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(a) použitý kuchynský olej; vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Použitý kuchynský olej by sa nemal považovať za moderné biopalivo; jeho zaradenie do tohto 
zoznamu môže viesť k podvodom.

Pozmeňujúci návrh 355
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 356
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(c) nepotravinový celulózový materiál; vypúšťa sa

Or. en
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Odôvodnenie

Keďže neexistujú kritériá udržateľnosti, nepotravinový celulózový materiál by mal byť vyňatý 
z prílohy IX, kým sa prijmú bezpečnostné opatrenia v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh 357
Patrizia Toia, Francesco De Angelis

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 358
Claude Turmes
v mene skupiny Verts/ALE

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(d) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

vypúšťa sa

Or. en

Odôvodnenie

Keďže neexistujú kritériá udržateľnosti, využívanie lignocelulózového materiálu by malo byť 
vyňaté z prílohy IX, kým sa prijmú bezpečnostné opatrenia v oblasti životného prostredia.


