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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Úvod
Podpora biopalív je jedným zo základných prvkov politiky EÚ v oblasti energetiky a zmeny 
klímy. Má to rôznorodé a praktické dôvody: Biopalivá nielenže zvyšujú udržateľnosť 
dopravy, ale aj zlepšujú bezpečnosť dodávok energie a podporujú hospodársky rozvoj 
vytváraním nových zdrojov príjmov vo vidieckych oblastiach.

Hlavnou hybnou silou ich vývoja je boj proti zmene klímy. Odvetvie dopravy je prioritou 
v rámci úsilia EÚ o znižovanie emisií skleníkových plynov, pretože z neho pochádza takmer 
20 % týchto emisií, je teda po energetike druhým odvetvím emitujúcim najviac skleníkových 
plynov. Hoci biopalivá nie sú jediným dostupným prostriedkom na postupnú elimináciu 
emisií uhlíka z tohto odvetvia, v praxi sú hlavným nástrojom zabezpečujúcim prechod 
z dopravy fungujúcej s fosílnymi palivami na dopravu založenú na energii z obnoviteľných 
zdrojov a jedinou možnosťou v prípade leteckej a námornej dopravy.
Biopalivá sú okrem toho príležitosťou na znižovanie energetickej závislosti EÚ, ktorá 
v súčasnosti predstavuje približne 50 % a podľa očakávaní sa má zvýšiť, ako aj na podporu 
rozvoja európskeho poľnohospodárskeho odvetvia.

S ohľadom na tieto výhody EÚ prijala smernicu 2003/30/ES o podpore používania biopalív 
alebo iných obnoviteľných palív v doprave (ďalej len „smernica o biopalivách“) a smernicu 
2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len 
„smernica o obnoviteľných zdrojoch energie“), čo spôsobilo rozmach investícií do výroby 
biopalív. Smernicou o biopalivách bol stanovený nepovinný cieľ dosiahnuť 5,75 % podiel 
biopalív v doprave do roku 2010. V smernici o obnoviteľných zdrojoch energie, ktorou bola 
zrušená smernica o biopalivách, bol stanovený záväzný cieľ: Podiel energie z obnoviteľných 
zdrojov v odvetví dopravy musí do roku 2020 dosiahnuť najmenej 10 % konečnej spotreby 
energie v tomto odvetví. Toto ustanovenie je doplnkom k povinnému cieľu stanovenému 
v smernici 98/70/ES (ďalej len „smernica o kvalite palív“), v ktorej sa požaduje zníženie 
intenzity emisií skleníkových plynov z palív používaných v cestnej doprave a necestných 
pojazdných strojoch o 6 %.

Biopalivá majú však – podobne ako iné zdroje energie – aj niektoré negatívne dôsledky. 
Komisia berie túto skutočnosť na vedomie a v nadväznosti na rozsah pôsobnosti smernice 
o obnoviteľných zdrojoch energie navrhla zmeniť túto smernicu a smernicu o kvalite palív 
s cieľom minimalizovať vplyv nepriamych zmien využívania pôdy1 na emisie skleníkových 
plynov.  

II. Hlavné otázky podľa spravodajcu
Spravodajca uznáva, že nepriame zmeny využívania pôdy sú javom, ktorým sa treba 
zaoberať, keďže má škodlivý vplyv na životné prostredie a marí politiku EÚ zameranú na 
zníženie emisií CO2. Spravodajca sa však domnieva, že opatrenia prijaté v súvislosti 
s biopalivami sa musia zakladať na vyváženom prístupe, ktorý zohľadní všetky príslušné 
záujmy. 
                                               
1 Ak sa biopalivá produkujú na existujúcej poľnohospodárskej pôde, naďalej je dopyt po potravinárskych 
a kŕmnych plodinách, ktorý môže viesť k tomu, že niekto bude produkovať viac potravín a krmív na nejakom 
inom mieste. To môže priniesť zmenu vo využívaní pôdy (napr. premenou lesa na poľnohospodársku pôdu), čo 
znamená, že do atmosféry sa dostane významné množstvo emisií CO2.
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a) Faktory nepriamych zmien využívania pôdy
Spravodajca súhlasí s Komisiou v tom, že vedecké poznatky o nepriamych zmenách 
využívania pôdy sú nepresné, pretože tento jav nemožno priamo pozorovať či merať, a že 
odhadnuté emisie vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania pôdy by napriek lepšiemu 
pochopeniu a nedávnemu vedeckému pokroku mohli vykazovať nedostatky a obmedzenia 
modelov, ktoré sa používajú na stanovenie špecifickej hodnoty emisií vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy pre rôzne typy plodín. Z tohto dôvodu nie je k dispozícii 
dostatok vedeckých dôkazov na to, aby sa mohli v právnych predpisoch EÚ zaviesť faktory
nepriamych zmien využívania pôdy. 
Používanie faktorov nepriamych zmien využívania pôdy by okrem toho malo významný 
negatívny dosah. Na jednej strane by ich používanie zničilo odvetvie bionafty v EÚ, čo by 
popri zjavných hospodárskych dôsledkoch nezohľadňovalo pokračujúci prechod na 
používanie nafty („dieselizáciu“) v prípade vozidiel v Európe a znemožnilo dodržiavanie 
cieľov smernice o obnoviteľných zdrojoch energie a smernice o kvalite palív. Potreba 
neustále aktualizovať tieto hodnoty by na druhej strane spôsobila neistotu pre priemysel, 
bránila by investíciám do akéhokoľvek druhu konvenčného biopaliva, a teda obmedzila aj 
výrobu etanolu. 
Spravodajca sa preto na rozdiel od návrhu Komisie domnieva, že do týchto smerníc by sa 
nemala zahrnúť žiadna zmienka o faktoroch nepriamych zmien využívania pôdy, a to ani 
v súvislosti s oznamovacou povinnosťou. 

b) 5 % strop pre konvenčné biopalivá
Toto opatrenie by bolo významnou zmenou legislatívy, ktorou bol vytvorený stabilný 
a predvídateľný regulačný rámec a ktorej posledný míľnik – smernica o obnoviteľných 
zdrojoch energie – bol prijatý v roku 2009. 5 % strop by poškodil tých, ktorí – spoliehajúc sa 
na smernicu o obnoviteľných zdrojoch energie – počítali s biopalivami ako s jediným 
technologicky životaschopným druhom paliva, ktorý by členským štátom umožnil splniť ciele 
stanovené na rok 2020. Keďže hodnota 5 % sa vzťahuje na priemernú úroveň produkcie 
v EÚ, existuje niekoľko členských štátov ako Nemecko, Španielsko a Francúzsko, v ktorých 
je súčasná kvóta konvenčných biopalív vyššia než 5 %, a ktoré by preto boli postihnuté viac 
ako ostatné štáty.

Navyše, ak by sa stanovil strop pre komerčne dostupné biopalivá, cieľ 10 % podielu energie 
z obnoviteľných zdrojov a cieľ zníženia emisií skleníkových plynov o 6 % by bol 
nedosiahnuteľný, pretože ostatné alternatívy vrátane moderných biopalív by v súčasnosti 
nemohli vyplniť túto medzeru.

Vzhľadom na všetky tieto dôvody a pri zohľadnení skutočnosti, že v priemere biopalivá 
naďalej predstavujú úsporu emisií v porovnaní s fosílnymi palivami, spravodajca navrhuje 
konštruktívnejší prístup, ktorý by spočíval v stanovení čiastkového cieľa pre moderné 
biopalivá. Tento čiastkový cieľ by podporil výrobu moderných biopalív, a tým aj úspory CO2, 
a bol by jasným signálom podpory postupného prechodu z konvenčných na moderné 
biopalivá v rozsahu, ktorý umožňuje technologický pokrok, pričom by sa minimalizovali 
škodlivé vplyvy na európsky priemysel.
Spravodajca sa takisto domnieva, že návrh Komisie nezohľadňuje opatrenia na zmiernenie 
nepriamych zmien využívania pôdy, ako je produkcia na nevyužívanej alebo znehodnotenej 
pôde, dosahovanie vyšších výnosov a výroba vedľajších produktov (najmä bielkovín pre 
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krmivá, ktorých má Európa nedostatok). Mali by sa vytvárať podnety pre východiskové 
suroviny, v prípade ktorých sa preukázalo zmiernenie alebo odstránenie rizika vyplývajúceho 
z nepriamych zmien využívania pôdy. 
Spravodajca napokon súhlasí s Komisiou, pokiaľ ide o posilnenie kritérií udržateľnosti pre 
biopalivá vyrábané v nových zariadeniach požadovaním úspory emisií skleníkových plynov 
na úrovni 60 % v zariadeniach, ktoré začali prevádzku po 1. júli 2014.

c) Viacnásobné započítavanie
Chvályhodným zámerom viacnásobného započítavania pre biopalivá druhej a tretej generácie 
je umožniť členským štátom splniť cieľ 10 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov, keďže 
by ich mohli započítavať dva- alebo štyrikrát, čo by vyplnilo medzeru spôsobenú 5 % 
stropom. Ak sa však nebude uplatňovať žiadny strop a ak sa stanoví čiastkový cieľ pre 
moderné biopalivá, viacnásobné započítavanie už nebude potrebné.

Navyše, v konečnom dôsledku je viacnásobné započítavanie kontraproduktívne, keďže 
znamená, že sa používa menej moderných biopalív. V prípade biopaliva, ktoré sa do kvóty 
započítava dva- alebo štyrikrát, by sa používalo dva- alebo štyrikrát menšie množstvo a tento 
rozdiel by bolo potrebné vyplniť fosílnymi palivami. Takisto by sa menej investovalo do 
výrobných kapacít, keďže súčasná veľkosť trhu by sa zmenšila dvakrát až štyrikrát. 
V záujme zmiernenia javu nepriamych zmien využívania pôdy by sme sa teda v skutočnosti 
vzdali nášho cieľa 10 % podielu energie z obnoviteľných zdrojov na spotrebe energie 
v doprave.
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POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh 1
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 
existuje riziko, že emisie skleníkových 
plynov spojené s nepriamou zmenou 
využívania pôdy by mohli byť 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.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 2
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 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. Postupné stanovovanie 
ambicióznejších povinných cieľov 
týkajúcich sa moderných biopalív bude 
jasným signálom ich podpory na úrovni 
Únie. V tejto súvislosti by sa mali osobitne 
podporovať moderné biopalivá 
s odhadnutými malými vplyvmi na 
nepriamu zmenu využívania pôdy 
a vysokými celkovými úsporami emisií 
skleníkových plynov ako súčasť 
politického rámca energie z obnoviteľných 
zdrojov po roku 2020.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 3
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 

(9) S cieľom pripraviť prechod na moderné 
biopalivá a minimalizovať celkové vplyvy
nepriamej zmeny využívania pôdy 
v období do roku 2020 je vhodné stanoviť 
povinné ciele týkajúce sa moderných 
biopalív podľa harmonogramu, ktorý 
investorom zabezpečí predvídateľnosť 
a stabilitu.
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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 4
Návrh smernice
Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 5
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.

(11) Z posúdenia vplyvu vypracovaného 
Komisiou vyplýva, že odhadnuté emisie 
vyplývajúce z nepriamej zmeny využívania 
pôdy by napriek lepšiemu pochopeniu 
a nedávnemu vedeckému pokroku mohli 
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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. .

vykazovať nedostatky a obmedzenia 
modelov, ktoré sa používajú na stanovenie 
špecifickej hodnoty emisií vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy pre 
rôzne typy plodín. Tieto číselné údaje teda 
nie sú dostatočne spoľahlivé na to, aby 
ich bolo možné zahrnúť do právneho 
predpisu.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 6
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, s cieľom 
zohľadniť vedecký a technický pokrok.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 7
Návrh smernice
Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

(13) Článok 19 ods. 8 smernice (13) Článok 19 ods. 8 smernice 
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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.

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 
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 
opustenej alebo nevyužívanej pôde, 
s cieľom zahrnúť ich do smerníc ako 
doplňujúce ustanovenie podobné 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 8
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 

(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 kritériá udržateľnosti boli vo 
vzťahu k biopalivám splnené, kritériá
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 
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palív a povolené výnimky vzťahujúce sa na 
tlak výparov pre benzín obsahujúci 
bioetanol.

bioetanol.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 9
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, 
kritériá 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 
kritériá udržateľnosti.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 10
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 

(20) Komisia by mala na základe 
najlepších a najnovších dostupných 
vedeckých dôkazov preskúmať efektívnosť 
opatrení zavedených touto smernicou pri 
obmedzovaní emisií skleníkových plynov 
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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.

vyplývajúcich z nepriamej zmeny 
využívania pôdy a riešiť spôsob, ako ďalej 
minimalizovať tento vplyv.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 11
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 emisí vyplývajúcich 
z nepriamej zmeny využívania pôdy podľa 
prílohy V. Členské štáty oznámia tieto 
údaje Komisii.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 12

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.
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Or. en

Odôvodnenie

Na moderné biopalivá sa musia vzťahovať rovnaké kritériá udržateľnosti ako na konvenčné 
biopalivá. Výnimky z požiadaviek na udržateľnosť pre niektoré odpadové a zvyškové látky by 
viedli napríklad k tomu, že na bionaftu z odpadového palmového oleja by sa poskytli dotácie, 
hoci tento palmový olej by bol vyrobený neudržateľným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 13
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 14
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno ca (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 8a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ca) vkladá sa tento odsek 8a:
„8a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 10a prijímať delegované akty 
týkajúce sa stanovovania podrobných 
vymedzení vrátane technických 
špecifikácií, ktoré sa vyžadujú pre 
kategórie uvedené v prílohe IV časti C 
bode 9.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 15
Návrh smernice
Článok 1 – bod 3 – písmeno cb (nové)
Smernica 98/70/ES
Článok 7d – odsek 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

cb) vkladá sa tento odsek 8b:
„8b. Komisia najneskôr do 31. decembra 
2015 predloží legislatívny návrh s cieľom 
zahrnúť ďalšie opatrenia na zmiernenie 
nepriamych zmien využívania pôdy, ako je 
využívanie vedľajších produktov, 
zvyšovanie výnosov, efektívnosť výroby 
a rastlinná výroba na opustenej pôde, 
prostredníctvom podobného doplňujúceho 
ustanovenia, ako je ustanovenie týkajúce 
sa biomasy získanej z pôdy za podmienok 
stanovených v prílohe IV časti C bode 8.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 16
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 17
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 18
Návrh smernice
Článok 1 – bod 7
Smernica 98/70/ES
Článok 10a – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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.

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

Or. en

Pozmeňujúci návrh 19
Návrh smernice
Článok 2 – bod 1a (nový)
Smernica 2009/28/ES
Článok 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

1a. V článku 2 sa vkladá bod oa) (nový):
„oa) „moderné biopalivá“ sú biopalivá 
vyrábané z východiskových surovín, ktoré 
priamo nekonkurujú potravinárskym 
a kŕmnym plodinám. Neúplný zoznam 
moderných biopalív je uvedený v prílohe 
IX. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25b prijímať delegované akty 
s cieľom prispôsobiť tento zoznam 
vedeckému a technickému pokroku.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 20
Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno b
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Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 1 – druhý pododsek

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 21
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 2 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
predstavovať energia z moderných 
biopalív. 
„V roku 2025 bude najmenej 4 % 
konečnej spotreby energie v doprave 
predstavovať energia z moderných 
biopalív.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 22
Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod i
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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 23
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 24
Návrh smernice
Článok 2 – bod 2 – písmeno c – bod iii
Smernica 2009/28/ES
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

iii) Pridáva sa toto nové písmeno e): vypúšťa sa
Za podiel, ktorý tvoria:
i) biopalivá vyrábané z východiskových 
surovín uvedených v časti A prílohy IX, sa 
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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 25
Návrh smernice
Článok 2 – bod 5 – písmeno -a (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

-a) v odseku 1 sa vypúšťa druhý 
pododsek.

Or. en

Odôvodnenie

Na moderné biopalivá sa musia vzťahovať rovnaké kritériá udržateľnosti ako na konvenčné 
biopalivá. Výnimky z požiadaviek na udržateľnosť pre niektoré odpadové a zvyškové látky by 
viedli napríklad k tomu, že na bionaftu z odpadového palmového oleja by sa poskytli dotácie, 
hoci by bol tento palmový olej vyrobený neudržateľným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh 26
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: c) odsek 6 sa vypúšťa.
„Komisia je splnomocnená prijímať 
delegované akty podľa článku 25b 
týkajúce sa prispôsobenia prílohy 
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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 27
Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno ea (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

ea) vkladá sa tento odsek:
„8a. Komisia je splnomocnená v súlade 
s článkom 25 písm. b) prijímať 
delegované akty týkajúce sa stanovovania 
podrobných vymedzení vrátane 
technických špecifikácií, ktoré sa 
vyžadujú pre kategórie uvedené 
v prílohe V časti C bode 9.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 28
Návrh smernice
Článok 2 – bod 7 – písmeno eb (nové)
Smernica 2009/28/ES
Článok 19 – odsek 8b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

eb) vkladá sa tento odsek:
„8b. Komisia najneskôr do 31. decembra 
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2015 predloží legislatívny návrh s cieľom 
zahrnúť ďalšie opatrenia na zmiernenie 
nepriamych zmien využívania pôdy, ako je 
využívanie vedľajších produktov, 
zvyšovanie výnosov, efektívnosť výroby 
a rastlinná výroba na opustenej pôde, 
prostredníctvom podobného doplňujúceho 
ustanovenia, ako je ustanovenie týkajúce 
sa biomasy získanej z pôdy za podmienok 
stanovených v prílohe V časti C bode 8.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 29
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.“

Or. en

Pozmeňujúci návrh 30
Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

2. Delegovanie právomoci podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 

2. Právomoc prijímať delegované akty 
uvedené v článku 2 bode oa), článku 5 ods. 
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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].

5, článku 17 ods. 3 písm. c) treťom 
pododseku a článku 19 ods. 5, 7 a 8 sa 
Komisii udeľuje na dobu neurčitú od 
[dátum nadobudnutia účinnosti tejto 
smernice].

Or. en

Pozmeňujúci návrh 31
Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

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

3. Delegovanie právomoci uvedené v 
článku 2 bode oa), článku 5 ods. 5, 
článku 17 ods. 3 písm. c) treťom 
pododseku a článku 19 ods. 5, 7 a 8 môže 
Európsky parlament alebo Rada 
kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím 
o odvolaní sa ukončuje delegovanie 
právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. 
Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom 
nasledujúcim po jeho uverejnení 
v Úradnom vestníku Európskej únie alebo 
k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom 
určený. Nie je ním dotknutá platnosť 
delegovaných aktov, ktoré už nadobudli 
účinnosť.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 32
Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2009/28/ES
Článok 25b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 3 
ods. 4 písm. d), článku 5 ods. 5, článku 17 

5. Delegovaný akt prijatý podľa článku 2 
bodu oa), článku 5 ods. 5, článku 17 ods. 3 
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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.

písm. c) tretieho pododseku a článku 19 
ods. 5, 7 a 8 nadobudne účinnosť, len ak 
Európsky parlament alebo Rada voči nemu 
nevzniesli námietku v lehote dvoch
mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného 
aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo 
ak pred uplynutím uvedenej lehoty 
Európsky parlament a Rada informovali
Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť 
námietku. Na podnet Európskeho 
parlamentu alebo Rady sa táto lehota 
predĺži o dva mesiace.

Or. en

Pozmeňujúci návrh 33
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 2018 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.

Or. en
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Pozmeňujúci návrh 34
Návrh smernice
Príloha I

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci návrh

Príloha I vypúšťa sa

Or. en

Pozmeňujúci návrh 35
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 a dopĺňa 
takto:

vypúšťa sa

a) bod 7 sa nahrádza takto:
'7. Anualizované emisie vyplývajúce zo 
zmien zásob uhlíka spôsobených zmenou 
využívania pôdy (el) sa vypočítavajú 
rovnomerným rozdelením celkových 
emisií za obdobie 20 rokov. Na výpočet 
týchto emisií sa uplatňuje toto pravidlo:
el = (CSR – CSA) × 3,664 × 1/20 × 1/P,
kde
el = anualizované emisie skleníkových 
plynov vyplývajúce zo zmien zásob uhlíka 
spôsobených zmenou využívania pôdy 
(merané ako množstvo ekvivalentu CO2 (v 
gramoch) na jednotku energie biopalív 
(v megajouloch));
CSR = zásoba uhlíka na jednotku plochy 
súvisiacej s referenčným využívaním pôdy 
(merané ako množstvo uhlíka (v tonách) 
na jednotku plochy vrátane pôdy aj 
vegetácie). Za referenčné využívanie pôdy 
sa považuje využívanie pôdy v januári 
2008 alebo využívanie pôdy 20 rokov 
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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 36
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 

12
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na škrob
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.“
__________________
Trvácne plodiny sa vymedzujú ako viacročné 
plodiny, ktorých kmene sa väčšinou každoročne 
nezberajú, ako napríklad rýchlo rastúce 
výmladkové porasty či palma olejná, ako sa 
vymedzuje v (2010/C 160/02).

Or. en

Pozmeňujúci návrh 37
Návrh smernice
Príloha II – bod 3
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 

Zoznam moderných biopalív
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ich energetického obsahu
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) tekutý odpad vznikajúci pri výrobe 
palmového oleja a trsy prázdnych 
palmových plodov;

(f) tekutý odpad vznikajúci pri výrobe 
palmového oleja a trsy prázdnych 
palmových plodov;

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

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

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

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

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

Časť B. Východiskové suroviny, v prípade 
ktorých sa za podiel na cieli uvedenom 
v článku 3 ods. 4 považuje dvojnásobok 
ich energetického obsahu
(a) použitý kuchynský olej; (o) 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 spotrebu1.

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

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

(r) lignocelulózový materiál okrem 
piliarskych a dyhárenských výrezov.

Or. en

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


